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From my perspective, we are all the same and none of us are dif-

ferent. This is not the 1800s. We are not space aliens.  

- Ur artikeln “Strategies for improving disability awareness 

and social inclusion of children and young people with cere-

bral palsy”.1 

                                                                                                                                               

 
1 Se litteraturlista 



 

 

Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande svensk lag gällande bris-

tande tillgänglighet, är tillräcklig eller otillräcklig för att öka inkluderingen 

av individer med funktionsnedsättning i samhället. Regeringens proposition 

gällande lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering har 

utgjort arbetets primärmaterial. Vidare har litteratur om teoretiska perspek-

tiv på funktionshinder och bristande tillgänglighet använts för att skapa en 

ökad förståelse om kontexten. För att kunna besvara frågeställningen har te-

ori om den Sociala modellen och metoden tematisk kvalitativ innehållsana-

lys använts. Temana ekonomiska, politiska och sociala faktorer har hämtats 

ur den Sociala modellen och har sedan använts som utgångspunkt i ana-

lysen. Modellen anser att funktionshinder är konstruerat av samhället på 

grund av bristande tillgänglighet.  

Undersökningens resultat visar att nuvarande lag inte är tillräcklig för 

att öka inkluderingen. Detta på grund av att propositionen har ett individper-

spektiv istället för ett samhällsperspektiv. 

I uppsatsens diskussion ges förslag på åtgärder som behöver vidtas för 

att öka inkluderingen. Exempelvis behöver den allmänna kunskapen om 

funktionsnedsättningar öka. Vidare hade lagen behövt vara fristående och 

inte inkluderad i den svenska diskrimineringslagen. Till sist behöver rege-

ringen ta fram långsiktiga åtgärdsplaner och inte enbart se till enskilda fall.   

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Sociala modellen, 

mänskliga rättigheter, tematisk kvalitativ innehållsanalys. 

  



 

 

This thesis has a purpose to investigate on how the Swedish law on accessi-

bility is adequate enough to increase the social inclusion of persons with 

impairment. The primary material of the thesis is the government bill of ac-

cessibility, and there is also other material that has been used, such as books 

on different theories about disability and accessibility. The method utilized 

in the thesis is a thematic qualitative content analysis, where the themes 

economical-, political- and social elements have been identified and chosen 

to describe the Social model of disability, which is also the theory of the 

thesis. The basis of the Social model is that disability is constructed by soci-

ety and not caused by the impairment.  

The thesis’ results indicate that the Swedish law is inadequate in re-

gards of increasing social inclusion. This is because of the fact that the bill 

is not based on the Social model. 

Furthermore, the result of the analysis gave proposals on how to in-

crease the social inclusion of people with impairments. These proposals are 

increased knowledge among the citizens and that the law should be accepted 

as independent and not included in the existing discrimination law. The 

government needs to, at least, have long term goals to increase accessibility 

and social inclusion for people with impairment. 

 

  

 

 

Keywords: Impairment, Disability, Human rights, the social model, qualitative content 

analysis.    
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1 Inledning 
 

Alla är vi olika, oavsett om vi har brunt eller blont hår, mörk eller ljus hy, är 

långa eller korta, funktionsnedsatta eller inte. Vad som däremot är gemen-

samt är att vi alla är individer som har rättigheter och skyldigheter gentemot 

samhället och våra medmänniskor. Tyvärr inkluderas inte alla människor i 

frågan om rättigheter och skyldigheter och mycket beror på att samhället 

inte är anpassat efter samhällets mångfald. Individer med funktionsnedsätt-

ning utgör cirka 15 % av världens befolkning. Det innebär att cirka en mil-

jard människor lever med någon form av funktionsnedsättning.2 De är en av 

alla minoritetsgrupper i världen som är i beroendeställning och på många 

olika sätt exkluderas från samhället. Till stora delar beror exkludering på att 

samhället inte är anpassat för människor med funktionsnedsättning. Det 

hämmar individens rättigheter och möjligheter att delta i olika sociala akti-

viteter. Sverige har tagit flera steg för att öka inkluderingen och tillgänglig-

heten för individer med funktionsnedsättning, men är den tillräcklig? I den 

här uppsatsen analyseras propositionen till nuvarande lag om, Bristande till-

gänglighet som form av diskriminering. Analysen sker genom en tematisk 

kvalitativ innehållsanalys där tre teman används för att beskriva den Sociala 

modellen.    

  

                                                                                                                                               

 
2 World Health Organisation, December 2015, åtkomst 2016-05-13. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Bristande tillgänglighet innebär att individer med funktionsnedsättning 

missgynnas genom att samhället inte har vidtagit åtgärder för att skapa en 

tillgänglig miljö.3 Åtgärder som är nödvändiga för att individen ska kunna 

hamna i en likvärdig situation som en person utan funktionsnedsättning.4 

Bristande tillgänglighet finns inte enbart i fysiska miljöer, utan även inform-

ation, kommunikation och i kollektivtrafiken.  För att öka tillgängligheten 

antogs lagen om Bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform i 

svensk lagstiftning 2015.5 Diskriminering innebär att det görs åtskillnad, in-

skränkning och undantag av individer på grund av att de (i den här uppsat-

sen) har en funktionsnedsättning.6 Därmed påverkas möjligheten att åtnjuta 

och utöva sina mänskliga rättigheter på samma villkor som övriga sam-

hällsmedborgare.7 Lagen om bristande tillgänglighet, är ett viktigt steg på 

vägen i att inkludera funktionsnedsatta, men är lagen tillräcklig? Leder la-

gen till ökad inkludering av individer med funktionsnedsättning i samhället?  

Det finns flera undantag i lagen, t ex exkluderas företag med mindre än 10 

anställda, vilket motsvarar 92% av företagen i Sverige.8 Vad beror exklude-

ringen på och vilka konsekvenser får det för individer med funktionsned-

sättning?   

Syftet med uppsatsen är undersöka om rådande lag gällande bristande 

tillgänglighet är tillräcklig för att öka inkluderingen i samhället av individer 

med funktionsnedsättning. Uppsatsens utgångspunkt är den Sociala mo-

dellen, en modell som utgår från att det är samhället som skapar funktions-

                                                                                                                                               

 
3 ”Bristande tillgänglighet som form av diskriminering”, Proposition 2013/14: 198,  Stockholm, 20 mars  

2014, s. 1. 
4 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 1. 
5 ”Bristande tillgänglighet blev en ny form av diskriminering 2015”, Regeringskansliet, 23 april 2015,    

åtkomst 2016-04-25. 
6 Proposition 2013/14: 198, 2014 s. 19 
7 Proposition 2013/14: 198, 2014 s. 19. 
8 Proposition 2013/14: 198, 2014 s. 120.  
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hinder och inte den enskilda individen.  För att undersöka lagen används föl-

jande frågeställning: 

På vilket sätt är nuvarande lag tillräcklig eller otillräcklig för att 

öka tillgängligheten och inkluderingen i samhället av individer med 

funktionsnedsättning? Vilka lösningar finns på problemet med bris-

tande tillgänglighet?  

 

1.2 Material  

I det här avsnittet presenteras uppsatsens centrala verka. För att få en ökad 

förståelse av funktionsnedsättning och funktionshinder, inleddes arbetet 

med att undersöka flertalet internationella konventioner och artiklar om de 

olika begreppen. Dokumenten ger en ökad förståelse av de olika d begrep-

pen funktionsnedsättning och funktionshinder.  

Konventionen om rättigheter för individer med funktionsnedsättning är 

en viktig bakgrund till den svenska diskrimineringslagen om bristande till-

gänglighet.9 Konventionen redogör för vilket begrepp som ska användas om 

målgruppen och vilka rättigheter som målgruppen har. Denna konvention 

har Sverige ratificerat, dvs åtagit sig att följa. Detta sker genom att delar av 

konventionen, rättigheterna för medborgare med funktionsnedsättning, im-

plementeras i svensk lag. Konventionen är också framtagen för att stärka 

funktionsnedsattas roll i samhället och trycka på att gruppen är fullvärdig 

rättighetsbärare enligt internationella lagar. För konventionen finns en 

kommitté som övervakar de länder som har valt att ratificera konvention-

en.10 Delar av kommitténs uppdrag är att komplettera konventionen med så 

kallade General comments. För att ge en mer detaljerad förståelse för hur 

vissa av artiklarna i konventionen ska tolkas.11 Konventionen och general 

comments är aktuella i uppsatsen då de i grunden hanterar frågan om till-

                                                                                                                                               

 
9 “Convention on the rights of persons with disabilities”, United Nation, General Assembly, Resolution 

61/106, 13 december 2006.  
10 ”Committee on the rights of people with disabilities”, United Nations, åtkomst 2016-05-16.  
11”Human rights treaty Bodies- General Comments”, United Nations, åtkomst 2016-05-16.   
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gänglighet. Tillgänglighet är nyckeln för att kunna uppnå de övriga rättig-

heter som deklareras i konventionen.12 

För att skapa en bättre kontext om hur diskursen kring funktionsned-

sättning och funktionshinder ser ut, användes boken Funktionshindrade i 

välfärdssamhället, skriven av Rafael Lindqvist, professor i sociologi.13 

Boken förtydligar hur kontexten och forskningsläget om funktionshinder ser 

ut i Sverige 2011. Bland annat behandlar boken olika teman i relation till 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Främst användes avsnitten som 

diskuterar tillgänglighet och teoretiska perspektiv på funktionshinder. Vi-

dare har den bidragit med grundläggande kunskap kring olika teoretiska 

perspektiv t ex om de sociala och medicinska modellerna.  

Den Sociala modellen är uppsatsens teoretiska utgångspunkt, en teori 

som hävdar att funktionshinder är konstruerat av samhället och inte av den 

enskilda individen med funktionsnedsättning. För att få full förståelse av 

modellens ursprung och innebörd, har boken The new politics of disable-

ment av Michael Oliver och Colin Barnes använts. En tydligare och mer de-

taljerad presentation av den Sociala modellen sker i teoriavsnittet.  

Då det råder delade meningar inom forskningen om funktionshinder har 

även boken, Disability Right and Wrongs, av Tom Shakespeare använts.14 I 

boken kritiserar och ifrågasätter författaren den Sociala modellen och anser 

att den behöver förnyas och anpassas till dagens samhälle.  

Antologin Disabling Barriers- Enabling environments, skriven av John 

Swain, Sally French, Colin Barnes och Carol Thomas, har använts för att 

skapa en bättre förståelse av problemet med bristande tillgänglighet. Vidare 

har den bidragit till att skapa en kontext kring den Sociala modellen.  

  

                                                                                                                                               

 
12 “General Comments No.2, article 9 Accessibility”, CRPD/C/GC/2, 22 maj, 2014 , s. 2.   
13 Rafael Lindqvist, 2012, Funktionshindrade i välfärdssamhället, Gleerups Utbildning AB, 3:e uppl, 

Malmö.  
14 Tom Shakespeare, 2006, Disability right and wrong, Routledge, 1:a uppl, Oxon.  
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1.2.1 Primärmaterial 

Primärmaterialet som kommer att användas i uppsatsen, är propositionen  

Bristande tillgänglighet som form av diskriminering. Propositionen fram-

togs av den förra regeringen och var deras förslag till hur bristande tillgäng-

lighet skulle regleras i samhället. Regeringens förslag var att införa bris-

tande tillgänglighet som en diskrimineringsform.15 Vidare behandlar propo-

sitionen hur regeringen vill ändra rådande diskrimineringslag, hur de olika 

remissinstanserna har besvarat förslaget och vilka undantag som ska finnas i 

lagen. När nya lagar ska införas i Sverige, föregås detta av en process som 

bearbetar det nya förslaget. Så har även skett med lagförslaget om bristande 

tillgänglighet. Dokument som lagrådsremissen, arbetsmarknadsutskottets 

betänkande och promorian har använts för skapa en kontext och större för-

ståelse av regeringens proposition.  

 

 

1.2.2 Avgränsningar 

Den avgränsning som är gjord, är valet att endast undersöka Sveriges relat-

ion till funktionshinder, funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet. 

Avgränsningen motiveras av att, funktionshinderpolitiken är ett stort inter-

nationellt område med olika infallsvinklar, men i den svenska kontexten är  

det här ett högaktuellt ämne. Detta på grund av att lagen trädde i kraft så 

sent som 1 januari 2015 och att den redan har stött på svårigheter, bland an-

nat genom att det saknas en gemensam definition av lagen och begreppet 

bristande tillgänglighet. Detta gör i sin tur att det lämnas utrymme för egen 

tolkning hos användaren.   

Då lagen är ny och högst aktuell, ger den ett tydligt perspektiv på hur 

politiker, genom lagstiftning, tänker sig att individer med funktionsnedsätt-

ning ska stödjas i sin rätt till ett liv utan funktionshinder. Lagen ska på ett 

tydligt sätt beskriva hur det svenska samhället ska anpassas för att vara till-

gängligt för alla medborgare.  

                                                                                                                                               

 
15 Proposition 2013/14:198, 2014.    
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Vidare gjordes avgränsningen att inte undersöka plan och byggnadsla-

gen på grund av att bristande tillgänglighet är ett område som omfattar mer 

än bara hur byggnader och platser ska konstrueras. Avgränsningen gjordes 

också utifrån att kommittén, för konventionen rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, kritiserade Sverige på grund av lagen om bristande 

tillgänglighet. 
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2 Funktionshindersforskningens olika 

vägar   

Funktionshinderpolitiken har inte alltid varit ett självklart forskningsom-

råde. Det var först under 1900-talet som den fick fäste. En vinkel är rättig-

hetsperspektivet, det vill säga är individer med funktionsnedsättning full-

värdiga rättighetsbärare och har de samma rättigheter som icke funktions-

nedsatta? En annan infallsvinkel är om funktionshinder är individbaserat el-

ler om det är en social konstruktion. I det här avsnittet presenteras några av 

dessa infallsvinklar, bland annat ett kortare avsnitt som berör frågan om rät-

ten till rättigheter. Därefter följer en inblick i motsättningar och kritik mot 

den Sociala modellen samt diskursen kring bristande tillgänglighet.  

 

2.1.1 Rättighetsteorier 

Det finns olika åsikter i frågan, om individer med funktionsnedsättning ska 

ha samma rätt till rättigheter som icke funktionsnedsatta. Dessa åsikter vari-

erar beroende på graden av funktionsnedsättning och i vilken kontext indi-

viden befinner sig i. De största skillnaderna finns när det gäller kognitiva 

funktionsnedsättningar. En av förespråkarna för att individer med funkt-

ionsnedsättning ska ha samma rätt till rättigheter är Martha C Nussbaum. 

Hon menar att dessa individer har samma behov och rätt till hennes tio 

grundläggande kapaciteter, precis som en icke-funktionsnedsatt.16  

Till skillnad från Nussbaum, menar Jeff McMahan att individer med 

gravt kognitiva funktionsnedsättningar inte är fullvärdiga rättighetsbärare.17 

Till grund för detta menar han att målgruppen inte har den moraliska kapa-

                                                                                                                                               

 
16 Martha C Nussbaum, 2006, Frontiers of justice: disability, nationality, species membership, Harvard 

University Press, Cambridge, Mass, s. 190.  
17 Jeff McMahan, “Cognitive disability and cognitive enhancement”, Metaphilosophy, vol. 40, Nos.3-4, 

Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2009, s. 583.    
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citet som krävs för att kunna fatta beslut och fungera i samhället.18 I vissa 

fall menar han att dessa individer är likställda med icke mänskliga varelser. 

Han menar att vissa djur kan anses ha mer rätt att tillskrivas rättigheter då de 

har större moralisk kapacitet än vad gravt kognitiva funktionsnedsatta har.19 

Till skillnad från McMahan, utgår den här uppsatsen ifrån att målgruppen är 

fullvärdiga rättighetsbärare och därför kommer inte frågan om rättighetsbä-

rare diskuteras vidare. 

2.1.2 Den sociala modellen 

Det är inte enbart grundaren Michael Oliver som förespråkar den Sociala 

modellen. Genom modellens framväxt har fler och fler forskare ägnat sig åt 

att utveckla, arbeta med och förfina modellen. Med hjälp av den Sociala 

modellens syn på funktionshinder, kan funktionsnedsatta människor skapa 

sig en annan självbild.20 En bild där de är lika mycket värda som icke funkt-

ionsnedsatta och att det är samhället som exkluderar och diskriminerar 

dem.21 Den Sociala modellen ger individer med funktionsnedsättning möj-

ligheten att flytta fokus från sig själva och istället påvisa att det är samhället 

som begränsar deras liv.22  

Den Sociala modellen används inte bara i relation till fysiska hinder 

utan ser till omgivningen i stort. Det är en modell som förklarar hur sam-

hällets institutioner har konstruerats samt hur attityder gentemot funktions-

nedsatta skapas.23 En närmare presentation av den Sociala modellen sker i 

teoriavsnittet.  

  

                                                                                                                                               

 
18 McMahan, 2009, s. 583.  
19 McMahan, 2009, s. 584.  
20 Jenny Morris,” Impairment and disability: Constructing an Ethics of care that promotes Human 

Rights”, Hypatia, vol. 16, no.4, 2001, s. 2.   
21 Morris, 2001, s. 3.  
22 Morris, 2001, s. 3.  
23Lindqvist, 2012, s. 91.  
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2.1.3 Kritik mot den sociala modellen 

I forskningen råder det delade meningar kring begreppet funktionshinder. 

De finns tre tongivande teorier för hur begreppet ska tolkas. Dessa är; den 

medicinska, den sociala och den miljörelativa modellen.24 Den medicinska 

modellen har ett individperspektiv och menar att funktionshinder är ett me-

dicinskt förlopp, orsakat av sjukdom eller skada.25Det är också en personlig 

tragedi som kan förebyggas, behandlas eller botas.26  

Under slutet av 1900-talet fick den Sociala modellen fäste inom funkt-

ionshinderpolitiken och bidrog till en ändrad syn på funktionshinder. Från 

ett perspektiv där det ses som ett individproblem till att ses som ett problem 

orsakat av samhället.27  

Under senare år har kritiken mot den Sociala modellen växt och den är 

idag ifrågasatt avseende om den är det rätta sättet att se på funktionshinder. 

Den centrala kritiken består i bristen att se till individers funktionsnedsätt-

ning och det faktum att alla människor är olika.28 Kritiken menar också på 

att den Sociala modellen saknar den mänskliga och biologiska aspekten.29 

Kritiker som Tom Shakespeare, uttrycker att modellen numera är gammal-

modig och inte har följt samhällets utveckling.30 

Vidare hävdar Shakespeare att funktionshinder inte kan separeras från 

funktionsnedsättning, eftersom funktionhinder inte kan existera om det inte 

finns en funktionsnedsättning.31 Detta på grund av att alla människor hand-

lar och lever i en social kontext, där det finns flera faktorer som påverkar 

människans livssituation.32  

                                                                                                                                               

 
24 J. Ineland, M. Molin & L. Sauer, 2009, Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd, Gleerups utbilning 

AB, Malmö, s. 64.  
25 Ineland, et al., 2009, s. 64.  
26 Michael Oliver & Colin Barnes, 2012, The new politics of disablement, Palegrave Macmillan, 2:a uppl. 

Basingstoke, s. 20.  
27 Lindqvist, 2012, s. 52.  
28 Shakespeare, 2006 s. 32.  
29 Dimitris, Anastasiou & James M Kauffman, 2013, “The social model of disability: Dichotomy between 

impairment and disability”, Journal of Medicine and Philosophy, 38, Oxford University press.  
30 Shakespeare, 2006, s. 34.  
31 Shakespeare, 2006, s. 34.  
32 Anastasiou & Kauffman, 2013, s. 445.  
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Även forskarna Dimitris Anastasiou och James U Kauffman, är kritiska 

till den sociala modellen. De menar att trots att det finns brister i den Sociala 

modellen, är det viktigt att inte bortse från att funktionsnedsättning och 

funktionshinder står i relation till den sociala kontexten.33  De redogör vi-

dare för komplexiteten genom att diskutera hur sociala beslut sätter gränser 

mellan funktionshindrade och icke-funktionshindrade.34 På liknande sätt 

hävdar Shakespeare att funktionsnedsättning är baserat på sociala föreställ-

ningar.35 Människor skapar dessa skillnader genom att sätta upp dikotomier, 

att det inte finns något mellanting utan att saker är antingen eller.36 För att 

erbjuda bästa möjliga individuella lösning, krävs det att samhället tar hänsyn 

till människors skillnader.37  

Den Sociala modellen har även kritiserats för att inte vara universell, att 

den inte fungerar oavsett vilken kontext den funktionsnedsatta individen be-

finner sig i.  

 

2.1.4 Bristande tillgänglighet  

Bristande tillgänglighet kan vara fler olika saker, allt ifrån fysisk miljö till 

att få tillgång till webbsidor. Precis som i föregående avsnitt om den Sociala 

modellen, råder det delade meningar kring vad bristande tillgänglighet inne-

bär och vad det beror på.  Den svenska officiella definitionen av bristande 

tillgänglighet är: 

 

Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsätt-

ning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för 

tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation 

med individer utan denna funktionsnedsättning.38 

 

                                                                                                                                               

 
33 Anastasiou & Kauffman, 2013, s. 447.  
34 Anastasiou & Kauffman, 2013, s. 448.  
35 Shakespeare, 2006, s. 35.  
36 Anastasiou & Kauffman, 2013, s. 447.  
37 Anastasiou & Kauffman, 2013, s. 448.  
38 ”Bristande tillgänglighet blev en ny form av diskriminering 2015”, Regeringskansliet, 23 april 2015,    

åtkomst 2016-04-25. 
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I praktiken innebär detta att tillgänglighet i främsta fall handlar om stöd och 

personlig service, tillgänglighet till information och kommunikation samt i 

vissa fall åtgärder i den fysiska miljön.39  

Till skillnad från ovanstående, anser Claire Tregaskis att bristande till-

gänglighet beror på materialistiska faktorer, där det ekonomiska perspekti-

vet står i centrum.40 Dessa anser att individer med funktionsnedsättning ex-

kluderas i samhället på grund av att de inte har samma ekonomiska bak-

grund som icke funktionsnedsatta har. På grund av den fattigdom som 

funktionsnedsatta befinner sig i, kan de i flertalet fall inte delta i samhällsli-

vet.41 Ett annat perspektiv på bristande tillgänglighet, är att det är kulturellt 

betingat. I sociala sammanhang har kulturella bilder använts för att skapa en 

negativ bild av funktionshindrade. En bild där de sågs som ”de andra” men 

också att deras funktionsnedsättning var en hämnd från Gud, något ont eller 

oacceptabelt.42    

 Ytterligare perspektiv som finns angående bristande tillgänglighet, är 

föreställningen om att det är ett socialt konstruerat fenomen och som bör ses 

i relation till politiken.43 Idén kring att bristande tillgänglighet är socialt 

konstruerat bygger på att det är människan i relation till samhällets olika in-

stitutioner som skapar den fysiska samhällsmiljön. När tillgängligheten för 

individer med funktionsnedsättning brister, beror det på att de inte har in-

kluderats i beslutsfattande processer gällande den fysiska miljön.44 Att inte 

kunna röra sig fritt i samhället, delta i sociala arrangemang, ha stöd i skolan, 

eget boende med mera, skapar ett utanförskap för människor med funkt-

ionsnedsättning.45 Förmågan och möjligheten att röra sig fritt ger en känsla 

av självständighet och den beroendeställning som många funktionsnedsatta 

                                                                                                                                               

 
39 Proposition 2013/14: 198, s. 112.  
40 Claire Tregaskis, 2002 ” Social Model theory: The story so far #”, Disability & Society, Vol. 17, no.4, 

Carfax Publishing, Sheffield, s. 459.  
41 Tregaskis, 2002, s. 459.  
42 Tregaskis, 2002, s. 461.  
43 Lindqvist, 2012, s. 90.  
44 Lindqvist, 2012, s. 91.  
45 Lindqvist, 2012, s. 94. 
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befinner sig i skulle minska om tillgängligheten ökade.46  I uppsatsen an-

vänds den svenska officiella definitionen av bristande tillgänglighet.  

                                                                                                                                               

 
46 Lindqvist, 2012, s. 95.  
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3 Teori och metod 

3.1 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en bakomliggande förklaring till den Sociala mo-

dellen och dess framväxt. I det första stycket ges också en kontext till teorin, 

då det råder delade meningar kring den.  

Vidare presenteras teorins huvuddrag och de tre temana, ekonomiska, 

politiska och sociala faktorer, som jag har valt att använda för att beskriva 

den Sociala modellen. Dessa kommer sedan användas som utgångspunkt i 

analysavsnittet.    

3.1.1 Den sociala modellens framväxt 

Den Sociala modellen växte fram genom den brittiska aktivistgruppen 

UPIAS (The Union of the Physicall Impaired Against Segregation), som ar-

betade för funktionshindrades rättigheter på 1970-talet.47  Michael Oliver, 

Storbritanniens första professor i funktionhinder forskningen, förde sedan 

idén vidare till sina studenter. Idén om den Sociala modellen byggde på att 

funktionshinder inte var något individuellt utan det var samhällets utform-

ning som skapade hinder.48 Tanken på att det var samhället och inte indivi-

den som skapade funktionshinder var revolutionerande. Det gjorde att den 

Sociala modellen fick stort fäste hos funktionhindersorganisationerna och 

arbetet för ett jämlikt samhälle tog fart.49 Eftersom det sågs som ett sam-

hällsproblem blev även frågan om funktionshinder och dess åtgärder ett po-

litiskt dilemma.50 Funktionshinder var bevis på ett socialt förtryck och en 

exkludering som var helt oacceptabel.51  

Med detta revolutionerande tankesätt kring funktionshinder, vändes den 

akademiska världen upp och ned och den Sociala modellen fick ett stort 

                                                                                                                                               

 
47 Michael Oliver, 2004, ”If I Had a Hammer: The social model in action”, I Swain, French, Barnes & 

Thomas, (red.) Disabling Barriers – Enabling Enviroments, Sage, London, 2004, s. 7.     
48 Oliver, 2004, s. 7. 
49 Oliver, 2004, s. 8.  
50 Oliver, 2004, s. 8.  
51 Oliver, 2004, s. 21.  
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fäste inom funktionshinderdiskursen.52 Modellen grundlade ett tankesätt 

inom den brittiska regeringen, som ledde till att kommittén för funktions-

hindrades rättigheter bildades.53 Modellen accepterades inte enbart i Storbri-

tannien utan även internationellt hos tex Världshälsoorganisationen 

(WHO).54  Idag är den Sociala modellen inte bara ett aktivistiskt argument 

eller nationell retorik, utan en del i rättighetsarbetet. En modell som kräver 

att samhället vidtar åtgärder för att skapa tillgänglighet, för att funktions-

nedsatta ska kunna åtnjuta sina rättigheter.55  

Den Sociala modellen var inte bara en revolutionerande idé för hur 

funktionshinder skulle uppfattas i samhället utan blev också en intressepoli-

tisk fråga för enskilda individer. Funktionsnedsatta människor hade blivit 

mer och mer exkluderade i samhället i takt med den ökade industrialisering-

en, där de uteslöts från arbetsmarknaden och blev bidragsberoende.56 För-

ställningarna om att funktionsnedsatta inte är samhällsbidragande utan bi-

dragsberoende, finns än idag. Genom den Sociala modellen kunde funkt-

ionsnedsatta påvisa att det var samhället som behövde förändras och inte in-

dividen.   

Den Sociala modellen vara aldrig tänkt att vara den universella lösning-

en för att inkludera funktionsnedsatta i samhället, utan startpunkten för att 

diskutera problematiken.57 En bidragande faktor till att modellen fick fäste 

var att den har sitt ursprung från individer med egna erfarenheter vad det 

gäller funktionsnedsättning och funktionshinder.58  

 Åsikterna kring den Sociala modellen, om den är gynnsam eller inte, är  

fortfarande ett aktuellt diskussionsämne inom funktionhindersforskningen. 

De flesta argument mot modellen handlar om det ska tas hänsyn till de indi-

viduella funktionsnedsättningarna eller inte. Det är ett ämne som inte är re-

levant för den här uppsatsen, då fokus är bristande tillgänglighet.  

                                                                                                                                               

 
52 Morris, 2001 s. 4.  
53 Colin Barnes, 2004, ” Emancipatory Disability research”, I Swain, French, Barnes & Thomas, (red.) 

Disabling barriers- enabling environment, Sage, London, 2004, s. 50.  
54 Barnes, 2004, s. 50.  
55 Morris 2001, s. 11-12.  
56 Colin Globe, “Dependence, Independence and normality”, I Swain, French, Barnes & Thomas, (red.)  

Disabling barriers- Enabling environment, Sage, London, 2004, s. 41.  
57 Tregaskis, 2002, s. 458.  
58 Tregaskis, 2002, s. 459.  
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3.1.2 Olivers & Barnes sociala modell av funktionshinder 

Den Sociala modellen handlar om att det är sociala hinder och barriärer som 

skapar funktionshinder, inte individens funktionsnedsättning.59 Funktions-

hinder är ett komplext socialt begrepp som på ett enkelt sätt kan förklaras av 

den Sociala modellen. Delar av komplexiteten kommer att belysas.60  

 Funktionshinder handlar om relationen mellan enskilda individer med 

en funktionsnedsättning och samhället, som skapar sociala begränsningar 

för dessa människor.61 Funktionshinder synliggjordes i samband med fram-

växten av det kapitalistiska samhället, då samhället gick från att vara jord-

brukssamhälle, till att samhället industrialiserades och urbaniseringen fick 

fäste.62  

Oliver och Barnes menar att den Sociala modellen kan användas för att 

minska beroendet hos individer med funktionsnedsättning, vilket leder till 

att individen kan leva ett mer självständigt liv.63  Den bristande tillgänglig-

heten kräver individuella insatser. Det krävs både energi, tid och pengar för 

att lyckas förbättra tillgängligheten.64 För att minska beroendet måste till-

gängligheten öka, så att funktionsnedsatta kan leva ett självständigt liv, i 

samma utsträckning som vad icke funktionsnedsatta gör.  

På grund av bristande tillgänglighet i samhället hamnar många individer 

med funktionsnedsättning i en ekonomisk, politisk och social beroendeställ-

ning.65  

Det ekonomiska beroendet skapas genom att funktionsnedsatta har det 

svårare att komma in på arbetsmarknaden. Att ha en inkomst är nödvändigt 

för att kunna leva ett värdigt liv. Det gäller såväl icke funktionsnedsatta som 

individer med funktionsnedsättning. Att ha ett arbete, ger inte bara ekono-

misk frihet utan bidrar även till att skapa sociala relationer mellan männi-

                                                                                                                                               

 
59 Oliver & Barnes, 2012, s. 22.  
60 Oliver & Barnes, 2012, s. 119.  
61 Oliver & Barnes, 2012, s. 55.  
62 Oliver & Barnes, 2012, s. 60. 
63 Oliver & Barnes, 2012, s 22. 
64 Oliver & Barnes, 2012, s. 48. 
65 Oliver & Barnes, 2012, s. 119.  
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skor.66  Uteslutande från eller en marginalisering på arbetsmarknaden skapar 

med stor sannolikhet en ökad social isolering, ett utanförskap och leder till 

ett liv i fattigdom.67 Orsaken till exkluderandet på arbetsmarknaden beror 

till stor del på omvärldens förutfattade meningar kring målgruppen, som 

oförmögna till att sköta ett arbete.68 Stigman kring funktionsnedsatta riske-

rar att befästas trots att de inkluderas på arbetsplatser, eftersom arbetsgiva-

ren utpekar dem som individer med funktionsnedsättning och med behov av 

arbetsplatsanpassning. Ett utpekande som befäster den rådande synen på 

dessa individer, som avvikande från normen.69 För att individer med funkt-

ionsnedsättning ska ges en ökad möjlighet till att komma ut på arbetsmark-

naden, måste bland annat de sociala konstruktionerna på arbetsplatsen änd-

ras. Det behöver även ske en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.70  

Det politiska beroendet utgår från att politiker och beslutsfattare, har 

uppfattningen att målgruppen är oförmögna till att arbeta och därför hamnar 

i ett socialt och ekonomiskt beroende.71 Att stifta lagar är en av politikernas 

möjligheter att reglera samhället, vilket bidrar till att attityder och normer 

utvecklas. Assistanslagen bidrar till och förstärker bilden av att funktions-

nedsatta, är hjälplösa och i behov av assistans. På så sätt legaliseras beroen-

deställningen.72 Assistanslagen är nödvändig för många människor, men för 

att den inte ska befästa beroendeställningen hos individer med funktions-

nedsättning, behöver politiker göra en kritisk undersökning av begreppet 

funktionshinder och utifrån det, anpassa lagen.73 Beroendeställningens pro-

blematik synliggörs i diskussioner kring  vård och omsorg. Inom vård och 

omsorg skapas två olika grupper där funktionsnedsatta anses vara ”vårdta-

gare” och individerna som arbetar med dessa människor tituleras som ”vår-

                                                                                                                                               

 
66 Oliver & Barnes, 2012, s. 128.  
67 Oliver & Barnes, 2012, s. 128.  
68 Oliver & Barnes, 2012, s. 129.  
69 Oliver & Barnes, 2012, s. 129.  
70 Oliver & Barnes, 2012, s. 130.  
71 Oliver & Barnes, 2012, s. 130.  
72 Oliver & Barnes, 2012, s. 131.  
73 Oliver & Barnes, 2012, s. 132.  
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dare”.74 Dessa tituleringar förstärker synen på funktionsnedsatta, som hjälp-

lösa och icke självständiga.75  

  Det sociala beroendet kommer till uttryck i vardagliga händelser som 

påverkas av fördomar och attityder, hos andra individer.76 Det sociala temat 

har sin rot i ideologiska föreställningar, skapade av individer utan funkt-

ionsnedsättning. Dessa föreställningar kommer till uttryck genom attityder 

och sociala regler, som präglar samhället. Reglerna är baserade på synen, att 

funktionsnedsättning är en tragedi.77 Genom attityder, som skapas i politiska 

sammanhang, leder detta till en institutionell diskriminering, som sker både 

i indirekt och direkt form.78 Beroendeställningen hos individer med funkt-

ionsnedsättning synliggörs också i det sociala temat, genom att funktions-

nedsatta många gånger fråntas rätten till självbestämmande, rätten till delak-

tighet i beslutsfattande processer, som handlar om dem själva samt att de får 

ett sämre självförtroende.79 Målgruppen själva ser att beroendet kan minska 

genom att de återfår rätten till självbestämmande, att de får kontroll över sitt 

eget liv på samma villkor som icke funktionsnedsatta.80 

Det är inte enbart funktionsnedsatta som lever i en beroendeställning, 

alla är vi beroende av att det finns skola, sjukvård, näringsverksamhet med 

mera. 81 Det innebär att alla kan hamna i beroendeställning oavsett funkt-

ionsnedsättning eller inte.82  

Sammanfattningsvis är den Sociala modellen, med hjälp ekonomiska-, 

politikiska- och sociala teman, det teoretiska redskap som appliceras på 

primärmaterialet i analysavsnittet. Uppsatsen kommer att ta avstamp i att det 

är samhällets utformning som orsakar bristande tillgänglighet och därmed 

funktionshinder.  

  

                                                                                                                                               

 
74 Oliver & Barnes, 2012, s. 132. 
75 Oliver & Barnes, 2012, s. 132.  
76 Oliver & Barnes, 2012, s. 133.  
77 Oliver & Barnes, 2012, s. 125.  
78 Oliver & Barnes, 2012, s. 126.  
79 Oliver & Barnes, 2012, s. 134.  
80 Oliver & Barnes, 2012, s. 136.  
81 Oliver & Barnes, 2012, s. 127. 
82 Oliver & Barnes, 2012, s. 23.  
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3.2 Metod 

Metoden jag har valt att använda i uppsatsen, är en tematisk kvalitativ inne-

hållsanalys. Metoden är anpassad efter arbetets teori, där centrala teman 

som beskriver den Sociala modellen har identifierats. Metoden är uppdelad i 

två steg, steg ett sker i undersökningen och steg två i analysen.  

3.2.1 Tematisk kvalitativ innehållsanalys  

Första steget sker i arbetets undersökningsavsnitt, där har materialet temati-

serats utifrån teman som är genererade från propositionen. Dessa teman är 

”På verksamhetsutövarens villkor”, ”Lagar och undantag” samt ”Åtgärder”. 

Temana ger olika aspekter av bristande tillgänglighet, bland annat vilka åt-

gärder som är relevanta, vilka områden exkluderas från lagen samt vilka 

villkor finns det angående tillgänglighetsanpassning. I undersökningen 

kommer de olika temana till uttryck genom citat som är hämtade från pro-

positionen. 

Det andra steget sker i analysen, där temana ekonomiska, politiska och 

sociala faktorer har identifierats i den sociala modellen och som vidare 

kommer att användas för att beskriva den. Det är i det här steget som te-

mana, vilka beskriver den Sociala modellen, appliceras på propositionen. 

Detta för att se hur primärmaterialet förhåller sig till den Sociala modellen 

och för att kunna besvara frågeställningen: På vilket sätt är nuvarande lag 

tillräcklig eller otillräcklig för att öka tillgängligheten och inkluderingen i 

samhället av individer med funktionsnedsättning? Vilka lösningar finns på 

problemet med bristande tillgänglighet?  
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4 Bristande tillgänglighet  

 

 

Propositionen Bristande tillgänglighet som form av diskriminering är som 

tidigare presenterats, uppsatsens primärmaterial. Propositionen är framtagen 

av den tidigare regeringen och innehåller deras förslag på hur bristande till-

gänglighet ska åtgärdas. En proposition är den sittande regeringens tillväga-

gångssätt för att införa nya eller förändra gamla lagar. Allianspartiernas ide-

ologier och individperspektiv genomsyrar deras förslag på hur bristande till-

gänglighet ska lagföras och hur den som bryter mot lagen ska straffas. Pro-

positionen är ett stort, väl genomarbetat dokument som innehåller många 

olika delar. Den presenterar rådande lagar och regler, både internationellt 

och nationellt. Vidare redogörs för hur regeringen anser att lagen ska verka 

och till vilket syfte. Propositionen innehåller hänvisningar till den tidigare 

framtagna promemorian, lagrådsremissen och övriga remissinstansers svar 

på regeringens lagförslag. Nedan följer undersökningen av regeringens pro-

position gällande lagförslaget Bristande tillgänglighet som form av diskri-

minering.  
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4.1 På verksamhetsutövarens villkor  

Det svenska samhället präglas av näringsliv och företagsamhet, vilket med-

för att näringslivet är en viktig del för att vårt samhälle ska fungera och ut-

vecklas. Detta har gjort att näringslivets verksamhetsutövare har kommit att 

få stor betydelse i arbetet med utformandet av lagen Bristande tillgänglighet 

som form av diskriminering. Detta genom att de har satts i centrum för vilka 

regler som ska gälla för företagen, och deras ansvar till att öka tillgänglig-

heten.   

 
Vidare bör bedömningen göras utifrån förhållandena hos verksam-

hetsutövaren. Främst bör de ekonomiska förutsättningarna hos verk-

samhetsutövaren att vidta en åtgärd få stor betydelse för bedömningen, 

men även de praktiska förutsättningarna ska beaktas.83 

 

Den ekonomiska kostnaden för företagen anses vara viktig i relation till 

vilka åtgärder som ska göras,  då verksamhetsutövaren själv får bekosta till-

gänglighetsåtgärderna.84 Vidare ska det finnas en balans mellan intresset av 

delaktighet hos individer med funktionsnedsättning och näringsidkarens rätt 

till verksamhetsutövning.85 Citatet tydliggör verksamhetsutövarens centrala 

roll i frågan kring att åtgärda bristande tillgänglighet. 

 

Regeringen bedömer att de kostnader som kan uppstå till följd av för-

slaget är begränsade och ryms inom myndigheternas befintliga an-

slag.86  

 

Även för de offentliga verksamheterna är kostnaderna för att anpassa till-

gängligheten ekonomiskt begränsande. Regeringen menar att myndigheterna 

har tillräcklig ekonomi inom befintliga anslag för att öka tillgängligheten.87 

                                                                                                                                               

 
83 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 61.  
84 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 66-67.  
85 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 68. 
86 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 115.  
87 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 115.  
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När det gäller tillgänglighetsanpassning talas det även om skälighetsbedöm-

ning, vilket innebär att näringsidkarens ekonomiska förutsättningar avgör 

anpassningens omfång. 88 Här blir det tydligt att kostnaden är den viktigaste 

faktorn för näringslivets förmåga att anpassa tillgängligheten. 

 

Kostnaden ska ställas i relation till arbetsgivarens ekonomiska situation. Be-

dömningen ska ta sikte på förmågan hos arbetsgivaren att bära kostnaden.89  

Detta bör inte gälla enbart den privata sektorn utan även för all offentlig verk-

samhet.90 

 

Eftersom det är arbetsgivaren som ansvarar för att bekosta åtgärderna, blir 

anpassningen satt i relation till verksamhetens ekonomi och ska därefter ske 

på ett rimligt sätt för den ansvarige.91 Den aktuella anpassningen ska samti-

digt, ständigt vara av enklare beskaffenhet.92 Att arbetsgivaren ensam avgör 

rimliga anpassningar, är ett tecken på att den funktionsnedsatte inte deltar i 

åtgärdsprocessen och deras åsikt bortprioriteras.  

 

Enligt riksdagen är en avgörande förutsättning att tillgänglighetsreformen in-

förs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. Skälighetsbedömningen och 

genomförandetakten är två centrala aspekter.93 

  

Det samhällsekonomiska ansvaret ska sättas i relation till den offentliga sek-

torns ansvar för god hushållning. Hänsyns ska också tas till näringslivets 

förutsättningar.94 Här tydliggörs riksdagens åsikt, att tillgänglighetsanpass-

ningen ska utgå från samhället i stort. Skälighetsbedömningen, som rege-

ringen talar om, ska vara med hänsynen till arbetsgivaren och verksamhets-

utövarens ekonomi och praktiska förutsättningar. Här är verksamhetsutöva-

                                                                                                                                               

 
88 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 119.  
89 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 67.  
90 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 67.  
91 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 67.  
92 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 119.  
93 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 52.  
94 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 52.  
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rens förmåga att bekosta anpassningen högst aktuell i frågan om vad som är 

en skälig anpassning.95  

 

För att kraven på en förutsägbar och tydlig bestämmelse ska uppfyllas anser 

regeringen att det i lagtexten bör anges att de åtgärder som kan krävas i ett 

visst fall ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan för-

fattning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten med den en-

skilde och verksamhetsutövaren samt andra omständigheter av betydelse.96 

 

Här belyser regeringen vilka faktorer som ska vägas in i skälighetsbedöm-

ningen. Bland annat handlar det om varaktigheten, och hur länge individen 

med funktionsnedsättning ska vara en del av t. ex. en utbildning. Det är 

lägre krav på tillgängligheten om individen ska läsa någon enstaka kurs, på 

en skola jämfört med om de tänker genomföra ett program.97  

 

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning 

missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för 

att den personen ska komma i en jämförbar situation med individer utan 

denna funktionsnedsättning som är skäliga krav på tillgänglighet i lag eller 

annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsätt-

ningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten 

mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av 

betydelse.98 

 

Sammanfattningsvis är verksamhetsutövarens ekonomi i förhållande till de 

åtgärder som behöver vidtas, högst relevant och högt prioriterat. Proposit-

ionen beskriver företagens, arbetsplatser och myndigheters ekonomi i relat-

ion till skäliga åtgärder för att anpassa av bristande tillgänglighet.99  

  

                                                                                                                                               

 
95 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 32.  
96 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 62.  
97 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 69.  
98 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 1. 
99 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 60.  
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4.2 Lagar och Undantag 

Näringslivet och verksamhetsutövarens ansvar för tillgänglighetsanpass-

ningar, är högst väsentligt för att funktionsnedsatta ska bli en del av sam-

hället. Trots detta är det är inte alla samhällsområden som inkluderas i den 

nya lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering. Dessu-

tom kvarstår andra lagar som redan reglerar vissa områden, t ex plan- och 

bygglagen, vilket innebär att det inte går att kräva åtgärder som sträcker sig 

utanför dessa. I det här avsnittet presenteras gällande lagar och de undantag 

som regeringen föreslår i propositionen.   

 
Enligt fjärde stycket betyder diskriminering på grund av funktionsnedsättning 

varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av funktionsnedsätt-

ning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkän-

nande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella och civila området eller på andra områden.100 

 

Konventionen Rättigheter för individer med funktionsnedsättning, är en av 

de internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Konventionen är  

viktig i frågan om bristande tillgänglighet, då syftet är att förbättra livssitu-

ationen för individer med funktionsnedsättning.101 Konventionens riktlinjer 

tillsammans med lagar som t ex plan- och byggnadslagen, diskriminerings-

lagen, arbetsmiljölagen, skollagen och förvaltningslagen, är regelverk för 

vad som ska gälla inom Sveriges gränser.  

 

Delaktighet i samhällslivet för individer med funktionsnedsättning är en 

grundläggande mänsklig rättighet. Åtgärder som syftar till att förebygga och 

motverka diskriminering är grundläggande i en demokrati. Likhet inför lagen 

ska råda och människors lika värde ska respekteras på alla områden. […] Ett 

samhälle som slår vakt om alla människors lika värde är ett samhälle som ger 

                                                                                                                                               

 
100 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 19.  
101 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 50.  
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alla möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förut-

sättningar och efter sin egen förmåga och sina egna val.102  

 

Här poängterar regeringen vikten av att alla människor ska kunna delta i och 

vara delaktiga i samhällslivet. I propositionen beskrivs tillgänglighet som en 

mänsklig rättighet och något som krävs för att alla människor ska kunna 

göra egna val och vara delaktiga i samhället.103 Samtidigt som regeringen ta-

lar om delaktighet går det att urskilja att de arbetar emot sig själva genom 

sitt förslag på undantag som beskrivs i proposition.   

 

De krav på till tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller 

startbesked enligt plan- och bygglagen eller äldre motsvarande bestämmelser 

bör tas som utgångspunkt för vad som kan krävas med stöd av det diskrimi-

neringsförbud som nu föreslås genom att någon åtgärd inte bör gå utöver 

dessa krav.104  

 

Detta innebär att om fastighetsägaren eller personen ifråga har utgått från 

andra lagar och följt dem, kan de inte krävas på ytterligare åtgärder för att 

öka tillgängligheten.105De återkommande hänvisningarna till tidigare lagar 

och regler skapar ett ifrågasättande kring varför nuvarande lag antogs. Om 

den ansvarige vidtagit åtgärder enligt annan lag gällande tillgänglighetsan-

passning, omfattas de inte av den aktuella diskrimineringslagen. Den nuva-

rande plan- och bygglagen är där med inte tillräcklig för att öka tillgänglig-

heten, vilket gör att reglerna kring plan- och bygglagen borde ingå i lagen 

om bristande tillgänglighet, för att inkluderingen av funktionsnedsatta ska 

öka i samhället.   

Det finns tre samhällsområden som specifikt exkluderas från lagen, men 

som är viktiga när det gäller tillgängligheten för en person med funktionsned-

sättning. Dessa tre områden är varor, tjänster och bostäder. 

 

                                                                                                                                               

 
102 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 51.  
103 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 51.  
104 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 92.  
105 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 92.  
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Förbudet gäller inte tillhandahållandet av bostäder. Förbudet gäller inte heller 

för privatindivider. Från förbudet undantas även företag som vid det senaste 

kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare.106 

 

Dessa tre undantag är områden som en människa oavsett funktionsnedsätt-

ning eller inte, näst intill dagligen, tar del av men som exkluderas i lagen om 

bristande tillgänglighet.107 I propositionen föreslås att åtgärder för bristande 

tillgänglighet i relation till varor, tjänster och bostäder bara ska omfatta 

enkla lösningar i form av personlig service och fysisk miljö.108 Regeringen 

anser även att åtgärder för att öka tillgängligheten ska vara en del av den 

vanliga hjälpsamhet och normal artighet.109  

 

Det framstår vidare som orimligt att någon med stöd av den föreslagna be-

stämmelsen skulle t.ex. göra gällande att en enskild husägare som vill sälja 

eller hyra ut sitt hus skulle vara skyldig att se till att en person med funkt-

ionsnedsättning ska kunna komma på en visning även om bostaden som så-

dan inte behöver anpassas.
110

 

 

Att bostäder exkluderas från diskrimineringslagen förklarar regeringen med 

att förbud mot bristande tillgänglighet, skulle skapa oklarheter kring vad 

som skulle gälla vid överlåtelser eller upplåtelser av bostäder.111 Uteslut-

ningen av bostäder begränsar möjligheten att välja bostad och många funkt-

ionsnedsatta hänvisas till redan befintliga bostäder för att fastighetsägaren 

ska slippa tillgänglighetsanpassa. Detta skapar en syn, att funktionsnedsatta 

skulle vara avvikande från normen och deras mänskliga rättigheter ifråga-

sätts.    

Regeringen motiverar, att  uteslutandet av företag med mindre än tio 

anställda minskar verksamhetsutövarens administrativa bördor och förenklar 

arbetet för företag.112 Regeringens förklaring till undantaget visar att de pri-

                                                                                                                                               

 
106 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 89.  
107 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 89.  
108 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 92.  
109 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 93.  
110 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 94.  
111 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 93.  
112 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 95.  
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oriterar företagsamhet snarare än människors lika rätt till delaktighet i sam-

hällslivet.  

 

Syftet med det förbud mot diskriminering som nu föreslås är enligt regering-

ens uppfattning att skapa en möjlighet för enskilda individer med funktions-

nedsättning att göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på likvärdiga 

villkor som andra utan hinder i form av bristande tillgänglighet.113 

 

Syftet med lagen är att genom ökad tillgänglighet förbättra möjligheterna för 

individer med funktionsnedsättning att delta i det svenska samhällslivet. 

Dessa möjligheter ska ske genom att bristande tillgänglighet antas som dis-

krimineringsform.114 Återigen blir det tydligt att den dåvarande regeringen 

motsäger sig själva i frågan om tillgänglighet, genom att införa flertalet un-

dantag som försvårar möjligheten till delaktighet.   

4.3 Åtgärder  

För att arbeta för och förbättra tillgängligheten i samhället presenteras här  

regeringens förslag på lämpliga åtgärder för att öka inkluderingen av indivi-

der med funktionsnedsättning.  

 

En åtgärd för tillgänglighet i det enskilda fallet kan även medföra positiva ef-

fekter för andra individer. En kontrastmarkering i en trappa kan t.ex. vara 

nödvändig för en person med nedsatt syn men kan även förhindra att barn el-

ler den som har bråttom snubblar och faller. Den demografiska utvecklingen 

gör också att antalet äldre och därmed människor med större behov av olika 

anpassningar ökar. Med större frihet och ökat deltagande i samhällslivet för 

individer med funktionsnedsättning påverkas även möjligheterna positivt för 

anhöriga och andra, som lägger ned mycket tid på stöd och assistans.115 

 

Citatet ovan belyser att regeringen i vissa situationer ser bristande tillgäng-

lighet som ett samhällsproblem och inte enbart ur ett individperspektiv. Här 

                                                                                                                                               

 
113 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 59.  
114 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 59. 
115 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 113. 
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lyfts åtgärdernas allmänna samhällspåverkan fram. Det är inte enbart funkt-

ionsnedsatta som drar nytta av en generell tillgänglighetsanpassning, utan 

detta kan gynna många fler människor.  

 

[…] Detta gör sig särskilt starkt gällande då en åtgärd för en person med 

funktionsnedsättning kan innebära olägenheter för andra individer.116 

 

Citatet belyser motsägelsen som finns i propositionen. Tidigare förkla-

rade regeringen att en tillgänglighetsanpassning inte enbart var till för 

individer med funktionsnedsättning, utan underlättade även för all-

mänheten. Svårigheterna är att se vilka åtgärdsanpassningar som 

skulle innebära olägenheter för andra individer, detta då många mål-

grupper i samhället skulle gynnas av tillgänglighetsanpassningar.   

 

Åtgärder för tillgänglighet bör i huvudsak handla om stöd eller personlig ser-

vice, information och kommunikation, samt i förekommande fall vissa åta-

ganden i frågan om den fysiska miljön.117  

 

För att få en uppfattning om i vilken riktning åtgärderna för tillgängligheten 

ska vara, ger regeringen förslag och exempel. Som det redogörs för i 

ovanstående citat, handlar det bland annat om stöd och personlig service. Ett 

exempel på detta är att istället för att skapa en restaurangmeny i punktskrift 

ska servitören/servitrisen på restaurangen läsa upp menyn för individen.118  

 

 

I vissa fall bör serviceåtgärder i syfte att underlätta tillgängligheten kunna 

komma i fråga endast om den verksamhetsansvarige underrättas om behovet i 

rimlig tid eller efter särskilda överenskommelse om tid och sätt för utföran-

det.119 

                                                                                                                                               

 
116 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 70.  
117 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 112.  
118 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 65.  
119 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 70. 
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För att en verksamhetsansvarig ska kunna åtgärda ett tillgänglighetsproblem 

måste de vara informerade i rimlig tid. Kravet på att informera i rimlig tid, 

skapar en ständig påminnelse hos individen att de är annorlunda. Dessutom 

är rimlig tid är ett otydligt begrepp som går att tolka på olika sätt. Skulle det 

vara så att arbetsgivaren inte har fått denna möjlighet, blir detta en viktig 

punkt i bedömningen av om arbetsgivaren har brustit i att åtgärda tillgäng-

ligheten.120  

 

Staten borde enligt regeringen i detta hänseende vara ett föredöme. […] Rikt-

linjerna är rekommendationer för vad som krävs för att en statlig myndighet 

ska betraktas som tillgänglig. Att göra verksamheten tillgänglig betyder, enligt 

riktlinjerna, att integrera funktionshinderperspektivet i myndighetens planering, 

beslut och processer och att ta ansvar som arbetsgivare. Vidare ska hinder iden-

tifieras och undanröjas för att skapa full delaktighet och jämlikhet för individer 

med funktionshinder.121  

 

Staten ska vara ett föredöme i samhället, dels i hur de, genom lagar och reg-

ler, sätter en standard för hur samhället ska se på en minoritetsgrupp men 

också hur samhället ska arbeta för och öka inkludering och jämställdhet. I 

ovanstående citat redogör regeringen för hur staten, genom myndigheterna, 

ska föregå med gott exempel och visa vägen till att integrera av funktions-

hinderperspektivet.   

De åtgärder för tillgänglighet som föreslås i diskrimineringsförbudet 

handlar i huvudsak om stöd eller personlig service, information och kom-

munikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska miljön.122  

 

Avsikten var således inte att införa en generell rätt till bättre tillgänglighet för 

individer med funktionshinder, utan att förstärka skyddet mot diskriminering 

på grund av funktionshinder i ett enskilt fall.123 

 

                                                                                                                                               

 
120 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 70.  
121 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 44.  
122 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 64.  
123 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 58.  
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Precis som på alla andra områden när det gäller anpassning, ska tillgänglig-

heten förbättras. Det är inga generella lösningar på bättre tillgänglighet som 

ska skapas, utan det är i enskilda fall som tillgängligheten ska förbättras.124 

Avsikten med den nya lagen är således inte att förbättra den allmänna situat-

ionen för målgruppen, utan att vidta åtgärder i enskilda fall. Återigen tydlig-

görs att regeringen har ett individperspektiv och inte ser till samhället i stort. 

I det långa perspektivet borde generella samhällsåtgärder vara mera sam-

hällsekonomiska jämfört med att enbart vidta åtgärder i enskilda fall.  

 

Med funktionshinder avses i lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåv-

ningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till en följd 

av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller 

kan förväntas uppstå.125 

 

Språket får en viktig roll då det råder olika betydelser av begreppen funkt-

ionsnedsättning och funktionshinder. I propositionen föreslås att terminolo-

gin kring funktionshinder ska ändras. Istället för att använda begreppet 

funktionshinder, så som det bland annat är definierat i diskrimineringslagen 

och som citatet visar, ska begreppet ”funktionsnedsättning” bli allmänt ve-

dertaget. Regeringen anser dock att det endast är språkligt och medför ingen 

förändring i sig.126   

                                                                                                                                               

 
124 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 91.  
125 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 47.  
126 Proposition 2013/14: 198, 2014, s. 50.  
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5 Analys  

 Denna uppsats presenterat kritik mot den Sociala modellen och de olika de-

finitionerna av bristande tillgänglighet. Uppsatsen har också presenterat 

grundtanken med den Sociala modellen, nämligen att det är samhället som 

skapar funktionshinder och inte individen. För att förklara modellen har 

ekonomiska, politiska och sociala teman identifierats för att beskriva mo-

dellen. Hur primärmaterialet har undersökts, presenteras i ovanstående av-

snitt, där propositionen identifierades utifrån tre teman; 1. På verksamhets-

utövarens villkor 2. Lagar och undantag 3. Åtgärder. I det här avsnittet 

kommer undersökningen att analyseras utifrån temana, ekonomiska, poli-

tiska och sociala faktorer, som används för att beskriva den Sociala mo-

dellen. Materialet som analyseras är hämtat från undersökningsavsnittet. 

Där med finns det inte några fotnoter i analysen, utan läsaren hänvisas till-

baka till föregående kapitel.   

   

5.1 Ekonomi 

Det finns en tydlig skillnad mellan den Sociala modellen och regeringens 

proposition när det gäller temat ekonomi. Den Sociala modellen ser till den 

funktionsnedsatte individen och vilken roll ekonomin spelar ur dennes per-

spektiv. Regeringens perspektiv handlar om verksamhetsutövaren och möj-

lighet till att bedriva sin verksamhet utan att tillgänglighetsanpassning på-

verkar företagets ekonomi. Regeringen poängterar att syftet med förbudet 

mot diskriminering är att skapa ett jämlikt samhälle. I de konventioner som 

Sveriges riksdag har ratificerat, förbinder de Sverige till att arbeta för funkt-

ionsnedsattas rättigheter, så att de kan delta i samhället på motsvarande sätt 

som en icke-funktionsnedsatt. Dock väljer regeringen att sätta verksamhets-

utövaren i centrum för vilka åtgärder som är skäliga och rimliga. Det blir 

därmed inte en fråga om att alla möjliga medel ska tillåtas för att skapa ett 

jämlikt samhälle, utan det är företagens ekonomi som avgör vilken anpass-
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ning som ska ske. Den Sociala modellen har en annan utgångspunkt i frågan 

om ekonomi. Modellen tar hänsyn till och utgår ifrån arbetsmarknaden och 

vikten av att individer har ett arbete. I den funktionsnedsattes fall innebär 

inte arbetet bara en bättre ekonomisk situation, utan att människor med 

funktionsnedsättning lättare integreras i samhället. Genom att dagligen 

komma i kontakt med en funktionsnedsatt person, ökar chansen till att nega-

tiva attityder minskar och att medvetenheten hos omgivningen ökar. En 

stärkt ekonomi skulle också enligt den Sociala modellen medföra en ökad 

möjlighet att delta i sociala aktiviteter som kräver en ”normal” inkomst.  

Som påvisats i undersökningen är kostnaderna för att åtgärda bristande 

tillgänglighet en viktig faktor, avseende hur många och vilka åtgärder som 

kan vidtas. Då kostnaderna sätts i förhållande till företagets ekonomi blir 

frågan om tillgängligheten intressepolitisk fråga och sannolikheten ökar att 

företag hävdar att de inte har ekonomiska möjligheter att anpassa sin miljö. 

Regeringen menar att åtgärder för att anpassa tillgängligheten ska ske på ett 

”samhällsekonomiskt ansvarfullt sätt”. Detta visar på ett samhällsperspektiv, 

dock blir problematiken utifrån funktionshinderperspektivet att det är ”fel” 

samhällsperspektiv. Regeringen ser i första hand till näringslivets förutsätt-

ningar, vilket medför att det uppfattas som att de ser tillgänglighetsproble-

matiken utifrån ett individperspektiv.  

 Eftersom verksamhetsutövaren ansvarar för att bekosta åtgärder för 

tillgängligheten, gäller detta både inom den privata- och den offentliga sek-

torn. Regeringen menar att kostnaderna för tillgänglighetsåtgärder ska fi-

nansieras inom ramen för den budget som varje myndighet har fått tilldelat 

sig. Detta innebär i sin tur att tillgänglighetsåtgärder konkurrerar med övriga 

kostnader inom myndigheten, vilket gör att myndigheten själv fördelar eko-

nomiska medel avseende tillgänglighetsförbättrande åtgärder.  

Verksamhetsutövarens ekonomi är den faktor som har störst betydelse 

när det gäller skälighetsbedömningen, men det finns också som påvisat i 

undersökningen andra faktorer. En av dessa faktorer är varaktigheten, vilket 

innebär att längden på ”relationen” mellan verksamhetsutövaren och den en-

skilde individen är avgörande, för vilka krav som kan ställas på åtgärder. 

Återigen blir det kortsiktiga/enskilda perspektivet synligt, t ex då en individ 

väljer att läsa enstaka kurser på universitetet. Hade universitetet vidtagit 
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långsiktiga och mer generella åtgärder, hade möjligheten skapats för fler 

funktionsnedsatta studenter, att kunna studera på högre nivå. Ett tillgänglig-

hetsanpassat universitet hade dessutom blivit mer attraktivt och setts som en 

förebild för andra.   

5.2 Politik 

I enlighet med den Sociala modellen, utgörs propositionens politiska aspekt 

av lagar, regler och undantag som bidrar till hur synen på funktionsnedsatta 

ska presenteras. Eftersom lagar och regler bidrar till hur normer och attity-

der skapas, blir formuleringar och underliggande budskap av väsentliga. I 

propositionen är regeringen tydlig med att det inte är några generella åtgär-

der som ska vidtas för att tillgänglighetsanpassa samhället, utan att det ska 

ses till enskilda fall. Enskilda lösningar fungerar på kort sikt, men för att öka 

inkluderingen och minska beroendeställningen hos funktionsnedsatta, be-

hövs tankesättet som den Sociala modellen förespråkar. Staten får inte bara 

se till lösningar för den enskilda individen utan ska arbeta för generella lös-

ningar, som på ett långvarigt sätt förenklar vardagen för betydligt fler indi-

vider.   

Sverige har idag ett välfärdsystem som ”tar hand om” de individer som 

saknar möjligheten att bli en del av det normativa samhället. För individer 

med funktionsnedsättning, bibehålls synen ”att dessa individer behöver tas 

hand om” med hjälp av rådande lag om stöd och personlig service. Detta bi-

drar till att befästa beroendeställningen för individer med funktionsnedsätt-

ning. I propositionen föreslås stöd och personlig service, som åtgärder för 

att öka tillgängligheten. Detta är ett tydligt exempel på hur beroendeställ-

ningen kan befästas. Fortfarande behöver vi ett välfärdssamhälle, men det 

behöver utvecklas till att bli ett samhälle som är tillgängligt för alla och som 

inte befäster individers beroendeställning.  

Propositionen behåller individperspektivet, vilket är tydligt genom för-

slagen på åtgärder mot bristande tillgänglighet, propositionen bidrar inte till 

ökad självständighet, som många eftersträvar utan bara en fortsatt beroende-

ställning. Regeringens val att se stöd och personlig service som den största 
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tillgänglighetsanpassningen, skapar ett felaktigt fokus och tillskriver pro-

blematiken till enskilda individer med funktionsnedsättning. I praktiken in-

nebär detta, bland annat att erbjuda den enskilde individen, möjligheten att 

få restaurangmenyn uppläst eller att personal från affären ”handlar” åt indi-

viden m.m. Den här formen av ökad tillgänglighet minskar självständighet-

en hos individen och beroendeställningen för målgruppen kvarstår. För 

många individer med funktionsnedsättning handlar det inte om att få person-

lig service, hjälp med att beställa osv, utan rätten till att själv kunna välja, 

självbestämmande och egenkontroll. En icke-funktionsnedsatts möjlighet att 

när, var och hur gå på bio eller göra ett restaurangbesök, är något som tillhör 

vardagen. Idag är denna spontanitet inte möjlig för en funktionsnedsatt, då 

deras besök kräver god planering och framförhållning. Detta problem kan 

lösas genom att samhället är tillgänglighetsanpassat.  

Individperspektivet är rådande nästan rakt igenom hela propositionen 

och inte minst ur den politiska aspekten. Med individen i centrum för funkt-

ionshinder återskapas synen på funktionsnedsättning som en personlig tra-

gedi, en syn som skiljer sig åt jämfört med den Sociala modellen. Däremot 

är det viktigt, precis som Tom Shakespeare anser, att det inte går att utesluta 

den individuella funktionsnedsättningen men det får inte bli utgångspunkten 

i frågan om anpassning av tillgängligheten. Regeringens syn, att funktions-

hinder är ett individuellt problem som drabbar individer med funktionsned-

sättning, är tydlig genom att ansvaret tillskrivs den enskilda individen. An-

svaret innebär att åtgärderna inte ska skapa olägenheter för andra männi-

skor. I och med detta är det den enskilda funktionsnedsatta individen som är 

problemet och att det ska tas hänsyn till samhällets övriga medborgare. Här 

måste man fråga sig; borde det inte vara ömsesidigt? Ömsesidigheten inne-

bär att samhället i stort, byggs utifrån att man alltid tänker på att minska ris-

ken/mängden hinder för funktionsnedsatta. 

Nuvarande lag är inte är tillräcklig i den mening, att det saknas krav på 

åtgärder vid fällande dom. Det enda som eventuellt kan ske är att den ansva-

rige blir skyldig att betala en ekonomisk ersättning, som ska kompensera för 

diskrimineringen. Den ekonomiska ersättningen kommer  inte på något sätt 

att leda till förbättring och ökad tillgänglighet för individen  eller att för-

hindra upprepning. Många funktionsnedsatta är inte ute efter att få ett bättre 
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skydd gällande diskriminering, utan att samhället ska vara anpassat så att de, 

precis som övriga medborgare kan röra sig fritt.   

Att vissa samhällsområden undantas i lagen, är förståeligt men utfallet 

får konsekvenser. Genom uteslutandet av bostäder blir den funktionsned-

satte individen begränsad i valet av vilka bostadsområden, lägenheter eller 

hus som individen kan bosätta sig i. Att fritt kunna välja vart man vill bo, är 

en rättighet men som många funktionsnedsatta inte kan åtnjuta. Många bo-

städer idag, är inte tillgängliga, men byggda enligt plan- och byggnadslagen 

och kan därmed inte fällas för diskriminering på grund av bristande tillgäng-

lighet. Skulle en individ, som är i behov bostadsanpassning, välja ett hus el-

ler lägenhet som inte är rekommenderad av kommunen, krävs det mycket 

för att anpassningen ska godkännas och individen ska få ersättning för an-

passningskostnaderna. 

Undantaget av varor och tjänster hos företag med mindre än tio an-

ställda, kan tyckas var acceptabelt, fram tills att regeringen redovisar siffror 

på hur många av Sveriges företag som undantas på grund detta (92%). Un-

dantaget som regeringen har valt att göra avser områden där människor dag-

ligen vistas, vilket gör dem högst väsentliga att tillgänglighetsanpassa. Det 

största problemet som undantagen leder till är att dagens normer kring 

funktionsnedsättning kvarstår. Mängden företag som undantas gör även att 

människors exkludering och förmåga till självständighet påverkas.  

Enligt flertalet av de internationella konventioner som Sverige har rati-

ficerat, är delaktighet i samhällslivet en mänsklig rättighet. Regeringen an-

ser att ett samhälle som påtalar individers lika värde, rätten till att delta och 

att utifrån individuella egenskaper göra egna val, är ett bra samhälle. Något 

som regeringen, genom sin proposition, går emot. Regeringens åtgärdsför-

slag skapar inte möjlighet till egna val och självbestämmande, utan individer 

med funktionsnedsättning drabbas fortfarande av negativ särbehandling som 

exkluderar dem från samhället.   

 

  



 

 35 

 

 

5.3 Sociala aspekter 

Den Sociala modellen utgår ifrån att en individs beroendeställning är den 

största konsekvensen av bristande tillgänglighet. Regeringens proposition 

ser inte beroendeställningen som ett problem, vilket mynnar ut i att det råder 

meningsskiljaktigheter i hur bristande tillgänglighet och ett ökat beroende 

ska åtgärdas. Det tydligaste exemplet blir då regeringen föreslår att servitö-

rer/servitriser ska läsa upp menyn för en synskadad person istället för att in-

föra en digital meny, där det finns talsyntes eller att menyn finns i punkt-

skrift. Detta förslag befäster beroendeställningen då individen med synska-

dan är fortsatt beroende av att personalen ifråga kan ta sig tiden till att läsa 

upp menyn, samt vänta medan personen bestämmer sig. Det är tveksamt om 

detta skulle fungera i den stressiga restaurangbranschen. Att befinna sig i en 

beroendeställning medför inte bara att individen känner sig hjälplös, utan 

det påverkar även personens självförtroende, självständighet, självkänsla 

samt självbestämmande. Frågan om självständighet och vikten av att få 

känna sig fri, motverkas av regeringens förslag till att låta servitör/servitris 

bistå med att läsa upp restaurangens meny. Självbestämmande är en mänsk-

lig rättighet men då individen befinner sig i en beroendeställning på grund 

av att samhället inte är anpassat, blir det en daglig kamp.  

Den funktionsnedsattes beroendeställning kan minskas genom en ökad 

och förbättrad tillgänglighet, dock krävs radikala åtgärder i förhållande till 

dagens utformning av lagen. Det går inte att exkludera 92% av Sveriges fö-

retag utan alla samhällsdelar måste inkluderas.  

Regeringen talar om att åtgärder för ökad tillgänglighet inte endast 

gynnar individer med funktionsnedsättning utan att vissa åtgärder även kan 

leda till förbättring för t ex äldre individer och barn. Det visar att bristande 

tillgänglighet inte är något som drabbar en enskild målgrupp utan hela sam-

hället påverkas av en otillgänglig miljö. Kullerstenar på ett torg försvårar 

inte bara för rullstolsburna, utan även för äldre med rullator, individer i 

högklackat och föräldrar med barnvagn. Om de istället utgår från den Soci-
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ala modellen skulle tillgängligheten för många grupper märkbart förändras 

till det bättre.  

Det är inte enbart i frågan om kostnaden för åtgärderna som verksam-

hetsutövaren står i centrum, utan även när det gäller åtgärderna i sig. För att 

en åtgärd ska kunna krävas anser regeringen att den berörda individen i  god 

tid måste meddela verksamhetsutövaren om sin funktionsnedsättning. Ett 

förslag som kan se neutralt och förståeligt ut, men som i praktiken innebär  

att individen måste synliggöra sin funktionsnedsättning varje gång personen 

ska besöka platsen. En handling som bekräftar att individen är annorlunda 

och avviker från normen samt bidrar till en särbehandling och den jämför-

bara situationen, med en icke funktionsnedsatt, kan ifrågasättas. 

Regeringens individperspektiv förstärks ytterligare då de presenterar 

syftet med lagen. De motiverar lagen med att det inte var generella åtgärder 

som stod i centrum, utan att det handlar om den enskilda individens rätt att 

delta i samhället, utan att bli diskriminerade på grund av bristande tillgäng-

lighet. Väljer de som de har gjort i propositionen, att se till enskilda åtgärder 

kan det framstå som ett förenklat sätt för regeringen att ta sitt ansvar. I nuva-

rande läge behöver inte regeringen bidra med extra pengar eller besluta om  

större generella åtgärder som kostar pengar, alltså kräver inte lagändringen 

några extra utgifter för staten. Det kommer att vara svårt för enskilda indivi-

der att nyttja lagen, då diskriminering är ett av de svåraste brotten att bevisa. 

Det beror ofta på att ord står mot ord, vilket gör att få fall i Sverige har lett 

till fällande dom för diskriminering.  

Propositionen behandlar inte bara tillgänglighet i samhället utan berör 

även begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Begreppens be-

tydelse blir relevant i frågan om det är individ- eller samhällsperspektiv som 

råder. Att byta ut begreppet funktionshinder till funktionsnedsättning är ett 

tecken på att regeringen tillskriver begreppen samma betydelse. I ett inter-

nationellt sammanhang upplevs detta som problematiskt, då det råder en 

faktisk skillnad mellan funktionsnedsättning (Impairment) och funktions-

hinder (Disability). Den svenska begreppsförändringen är bra, men detta in-

nebär dock att vi inte kan sluta använda och begreppet funktionshinder. In-

ternationellt sett har de olika begreppen olika betydelser.   
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Begreppens roll blir avgörande, i frågan kring hur anpassningen ska 

ske, är det individens funktionshinder eller funktionsnedsättning som ska 

vara avgörande? Begreppsanvändningen påvisar att problematiken finns hos 

den enskilda individen och inte hos samhället och dess utformning, något 

som befäster det individuella perspektivet.  

Efter att ha presenterat de tre valda temana blir det tydligt att de sam-

spelar på ett nära sätt. Ekonomi, i relation till den Sociala modellen, är en 

viktig del för att en individ att kunna ta del av och bli en del i samhället. 

Idag kostar det pengar att delta i sociala aktiviteter, vilket kräver att indivi-

den har en inkomst som tillåter deltagande. Samtidigt är den politiska 

aspekten i form av lagar och regler oerhört väsentlig avseende hur norma-

tiva attityder befästs och därmed påverkar målgruppen. Genom våra lagar 

synliggörs vilken uppfattning övriga i samhället ska ha samt hur de ska be-

möta målgruppen. Den sociala aspekten verkar i relation till både ekonomi 

och politik. Ingen människa lever i ett socialt vakuum, utan befinner sig i 

någon form av kontext. Kontexten påverkas av vilka lagar och regler som 

politiker har skapat för samhället, men påverkas också av individers ekono-

miska situation. Människor med sämre ekonomi, kanske inte kan eller väljer 

att inte delta i sociala evenemang på grund av sin ekonomiska situation, nå-

got som ger en ofrivillig exkludering. 
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5.4 Diskussion 

Genom den Sociala modellens perspektiv, blir det tydligt att nuvarande dis-

krimineringslag gällande bristande tillgänglighet, inte är tillräcklig för att 

minska beroendeställningen och öka inkluderingen av individer med funkt-

ionsnedsättning i samhället.  

Det finns för många undantag som gör att stora delar av väsentliga 

samhällsområden, exkluderas från lagen. Mitt förslag för att minska beroen-

deställningen hos målgruppen och att öka inkluderingen, är att öka kunskap-

en hos allmänheten om funktionsnedsättning. En kunskap som gör männi-

skor medvetna om vad funktionsnedsättning är och som bidrar till att nor-

malisera begreppet funktionsnedsättning och öka förståelsen. Normalisering 

av begreppet skulle bidra till att det blir allmänt vedertaget att anpassa olika 

plattformar redan från början. Kunskapsökningen ska inte endast ske genom 

att människor blir medvetna om att det är samhällets utformning som skapar 

hinder utan det krävs även kunskap om det individuella perspektivet, som 

Shakespeare talar om. Detta kan t ex göras i biologiböcker, där boken redo-

gör för olika funktionsnedsättningar, vad de beror på och vad det innebär för 

individen att leva med detta. På så sätt tror jag att samhället och normen 

kring funktionsnedsättning har en chans till att nå en förbättring och kan 

leda till ökad inkludering.   

Ytterligare något som skulle bidra till ökad förståelse är kunskap om 

vad bristande tillgänglighet är. Regeringens förklaring av begreppet bris-

tande tillgänglighet kan uppfattas som otydlig, då det finns många tolkning-

ar av begreppet. I förhållande till uppsatsens avsnitt Funktionshinderpoliti-

kens olika vägar, påvisas otydligheten i begreppet bristande tillgänglighet. 

Forskare anser att det finns olika perspektiv på bristande tillgänglighet, vissa 

anser att det beror på materiella faktorer, som t ex ekonomi, medan andra 

hävdar att det är kulturellt betingat eller socialt konstruerat. De olika tolk-

ningarna av bristande tillgänglighet, innebär att regeringens definition kan 

leda till olika uppfattningar beroende på läsaren. Min uppfattning är att det 

inte bara finns en definition av bristande tillgänglighet, utan att det är en 

blandning materiella, kulturella och sociala faktorer. Dels påverkas tillgäng-
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ligheten för en individ av ekonomin, har individen en tillräcklig inkomst för 

att ta del av olika sociala arrangemang? Det är också kulturellt betingat, ge-

nom att stereotypa föreställningar om funktionsnedsättning lever kvar och 

reproduceras i dagens samhälle. Att bristande tillgänglighet skulle vara so-

cialt konstruerat råder det inga tvivel om, då det är människan som designar 

och utformar samhället vad det gäller byggnader, infrastruktur, webbsidor 

med mera. På så sätt är bristande tillgänglighet en blandning av olika kon-

struktioner och faktorer, men eftersom det är skapat av människan, så är det 

människan som kan göra något åt det. Regeringen hade behövt tydliggöra 

sin definition av bristande tillgänglighet så att en generell och gemensam 

tolkning kan göras oavsett vilken situation det handlar om.   

Den svenska diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet har 

sitt ursprung i den internationella FN-konventionen Rättigheter för individer 

med funktionsnedsättning. I General comments, som är ett komplement till 

konventionen, är frågan om bristande tillgänglighet central. Kommittén, 

som skapar General comments, anser att tillgänglighet är nyckeln till att 

funktionsnedsatta ska kunna utnyttja sina rättigheter gentemot samhället och 

dess medborgare.127 Utifrån konventionen och General comments, väcks 

frågan kring hur den svenska lagen förhåller sig till konventionen. Konse-

kvenserna av att inte följa konventionen och dess General comments blir 

tydliga, i regeringens proposition. Främst genom alla undantag som finns i 

lagtexten. Lagen gör att det internationellt sett ser bra ut att det är förbjudet 

att diskriminera, men genom alla undantag och särbehandlingar, blir det tyd-

ligt att Sverige har en bra bit kvar innan de kan säga sig vara ett jämlikt och 

tillgängligt samhälle för individer med funktionsnedsättning. Till en början 

behöver lagen byta perspektiv, det vill säga att, se funktionshinder som ett 

samhällsproblem och inte som ett individuellt problem som bara finns hos 

funktionsnedsatta. För att lagen skulle få avsedd effekt mot bristande till-

gänglighet, hade regeringen behövt stifta om bristande tillgänglighet till en 

egen lag, där utgångspunkten är den Sociala modellen. Valet att göra bris-

                                                                                                                                               

 
127 CRPD/C/GC/2, 2014, s. 2.  
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tande tillgänglighet till en diskrimineringsform skapar ett individperspektiv 

redan från början, då diskrimineringslagen är en individuell lag.  

I General comments beskriver kommittén att tillgänglighet inte enbart 

innebär icke- diskriminering och möjligheten till att skapa en jämlikhet. 

Precis som den här uppsatsen har kommit fram till, krävs det långsiktiga åt-

gärder och att tillgänglighetsperspektivet integreras i samhällsutveckling-

en.128 Då Sverige har ett individperspektiv och anser att åtgärder ska ske i 

enskilda fall, saknas de långsiktiga målen att öka inkluderingen och skapa 

ett hållbart och tillgängligt samhälle för alla medborgare. Bristen i att inte 

rekommendera generella åtgärder, gör att många individer får svårt att till-

godogöra sig sina rättigheter. En viktig poäng som görs i kommentarerna till 

konventionen, är att tillgänglighet ska ses i förhållande till en grupp medan 

skälig anpassning ses till individen.129 Detta innebär att länder som har rati-

ficerat konventionen, har ett ansvar att åtgärda den generella tillgänglighet-

en för funktionsnedsatta innan hänsyn tas till de individuella fallen. Något 

som Sverige tydligt frångår genom att regeringen säger att avsikten med la-

gen inte är att skapa generella åtgärder utan alla åtgärder ska ske sett till det 

enskilda fallet.  

Avslutningsvis har uppsatsen försökt att påvisa att nuvarande lag, gäl-

lande Bristande tillgänglighet som form av diskriminering, inte är tillräcklig 

för att öka inkluderingen av individer med funktionsnedsättning i samhället. 

Det som har skett är att det har blivit förbjudet att diskriminera på grund av 

bristande tillgänglighet, men det råder fortfarande en negativ särbehandling 

av målgruppen. Detta är endast ett annat sätt att exkludera och peka ut dem 

som annorlunda.  

                                                                                                                                               

 
128 CRPD/C/GC/2, 2014, s. 2.  
129 CRPD/C/GC/2, 2014, s. 7.  
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6 Sammanfattning 

Den här uppsatsen har försökt att påvisa att nuvarande lag om bristande till-

gänglighet inte är tillräcklig för att öka inkluderingen av individer med 

funktionsnedsättning i samhället utifrån den Sociala modellen. Detta beror 

på att propositionen och den tidigare regeringen inte har utgått från den So-

ciala modellen och förståelsen om att det är samhället som skapar funkt-

ionsnedsättning och inte den enskilda individen.  

Genom analysen och diskussionen har jag kommit fram till förslag som 

skulle kunna förbättra möjligheten att öka inkluderingen i samhället. Bland 

annat hade lagen behövt vara en egen lag, som utgår från den Sociala mo-

dellen och inte inkluderats nuvarande diskrimineringslag. Detta då bristande 

tillgänglighet handlar om så mycket mer än bara det icke-diskriminerande 

perspektivet, men också för att lagar och regler påverkar övriga samhällets 

attityder och normer.  Det behöver även ske en generell normförändring i 

samhället. Detta kan ske genom ökade kunskaper hos allmänheten om 

funktionsnedsättningar, förslagsvis inom skolundervisningen. Avslutnings-

vis behöver förändringar ske utifrån funktionsnedsattas perspektiv, där till-

gänglighetsåtgärderna leder till ökad inkludering och den generella särbe-

handlingen försvinner.     
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