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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

”Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att 

komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå.”1  

Fysisk tillgänglighet till byggnader, att fritt kunna välja restaurang, butik eller biograf att 

besöka är för många en självklarhet. Citatet är hämtat från Handisams2 uppföljning av 

funktionshinderspolitiken och är en illustration av att verkligheten kan se annorlunda ut för 

personer med funktionsnedsättning. Den undersökning Handisam gjort visar att var tredje 

person med funktionsnedsättning känner sig hindrad att handla på grund av bristande 

tillgänglighet till butiker. Var tredje person är också missnöjd med tillgängligheten på caféer, 

restauranger och barer. De hinder som personer med funktionsnedsättning upplever på dessa 

ställen är ofta lätta att åtgärda och varannan person med funktionsnedsättning skulle vilja 

besöka caféer, restauranger och barer oftare än vad de gör.3 Det finns undersökningar som 

visar att ca 10 % av den svenska befolkningen riskerar att utestängas från delar av samhället 

på grund av bristande tillgänglighet.4  

Att personer med funktionsnedsättning ska ha en rätt att delta i samhället på samma sätt som 

andra är ett synsätt som inte alltid funnits. Utvecklingen har gått från segregering till 

integrering och normalisering, vidare till en målsättning om full delaktighet i samhället.5 

Frågan om fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning berör givetvis inte bara 

Sverige utan är ett globalt problem. År 2006 utarbetades FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning6 (hädanefter kallad konventionen) Frågan om 

tillgänglighet regleras i art. 9 i konventionen. Där anges att konventionsstaterna ska vidta 

ändamålsenliga åtgärder för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att 

leva oberoende och delta fullt ut inom alla livets områden. Dessa åtgärder ska säkerställa att 

personer med funktionsnedsättning, på samma villkor som andra, får tillgång till den fysiska 

miljön. Av art. 9 (1a) i konventionen framgår att detta bland annat innefattar att identifiera 

och undanröja hinder och barriärer mot tillgänglighet till byggnader. Tillgänglighetsaspekten 

                                                 
1 Handisam, 2013, s. 52.  
2 Handisam är en myndighet för handikapppolitisk samordning, se förordning (2007:1 134) med instruktion för 

Myndigheten för handikappolitisk samordning.  
3 Handisam, 2013, s. 103 f. 
4 Ds 2010:20 del 1, s. 280.  
5 Lindqvist, 2012, s. 29.  
6 Convention on the Rights of Persons with Disabilities A/RES/61/106 24 January 2007. 
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berörs även i art. 5. I art. 5 (2) förbjuds all slags diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning och i art. 5 (3) ställs krav på att konventionsstaterna ska vidta 

ändamålsenliga åtgärder för att tillhandahålla skälig anpassning.  

Sverige såväl som Norge styrs av dualitetsprincipen vilken innebär att konventionen inte kan 

åberopas direkt i nationell domstol. Konventionens innehåll måste införlivas i nationell rätt, 

något som kan ske genom inkorporering eller transformering. Inkorporering innebär att en lag 

stiftas som anger att konventionen ska gälla som nationell lag. Transformering innebär att 

bestämmelser i den nationella lagstiftningen ändras för att åtaganden i en konvention ska 

uppfyllas. Nära kopplat till transformeringsmetoden är vad som brukar benämnas konstaterad 

normöverensstämmelse. Det innebär att lagstiftaren, efter en genomgång av den nationella 

rätten anser att denna motsvarar vad som krävs enligt den aktuella konventionen och att någon 

lagändring därför inte är nödvändig.7  

Sverige skrev under konventionen den 30 mars 2007. Innan konventionen kunde ratificeras 

gjordes en genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk lagstiftning och svenska 

förhållanden förhåller sig till konventionen. Den slutsatsen som drogs är att det finns områden 

där kraven inte uppfylls fullt ut, exempelvis art. 9 gällande tillgänglighet. Det pågår dock ett 

ständigt arbete med handlingsplaner och riktlinjer för att förverkliga konventionens 

bestämmelser. Bedömningen som gjordes var därför att Sverige utan lagändringar kunde 

ställa sig bakom de krav på tillgänglighet som uppställs i art. 9.8 I motiven lyftes förhållandet 

att uppföljningar av handikappolitiken visar på stora ambitioner men att de mål som ställts 

upp i olika avseenden ännu inte uppfyllts. Den slutliga bedömningen blev dock att det i då 

gällande lagar och författningar inte fanns sådana brister vad gäller krav på tillgänglighet att 

de hindrade en ratificering av konventionen.9 Avseende art. 5 blev ställningstagandet att 

Sverige bör ställa sig bakom de krav som artikeln innehåller. I jämförelsen mellan 

konventionens artiklar och svenska förhållanden lyftes dock inte något om kopplingen mellan 

kravet på tillgänglighet och den enskildes rätt till jämlikhet och icke-diskriminering.10 Sverige 

ratificerade konventionen den 15 december 2008. Norge skrev också under konventionen den 

30 mars 2007. Efter detta har lagstiftningsåtgärder som berör tillgänglighetsfrågan vidtagits. 

När Norge skulle besluta om ratificering av konventionen påpekades inledningsvis att 

                                                 
7 Ds 2007:25, s. 11 f. Ds 2010:20 del 2, s. 73 samt. Ot.prp. nr 33 (2004-2005), s. 53 ff.  
8 Prop. 2008/09:28, s. 12 samt s. 34. Se även DS 2008:23, s. 117 f. 
9 Prop. 2008/09:28, s. 40.  
10 Se även beskrivning av Handikappombudsmannens (HO) åsikt i Prop. 2008/09:28, s. 22. 
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bestämmelserna i konventionen bekräftar och preciserar de rättigheter som redan finns i FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilka båda gäller som norsk lag. När det gäller 

de enskilda artiklarna bedömdes den norska rätten uppfylla kraven som uppställs i art. 5 såväl 

som de krav på tillgänglighet som ställs upp i art. 9 i konventionen.11 Konventionens regler 

kring diskriminering och tillgänglighet ansågs i huvudsak överensstämma med de regler som 

redan finns i norsk lagstiftning.12 Norge ratificerade konventionen den 3 juni 2013.  

För svensk del gjordes gällande att det visserligen finns brister ur en tillgänglighetsaspekt 

men att det i stort råder normöverensstämmelse. I Norge vidtogs lagstiftningsåtgärder innan 

de bedömde att konventionen kunde ratificeras. Implementeringen har alltså sett ut på olika 

sätt. Innebär det att det finns skillnader på hur kravet på tillgänglighet till byggnader och 

kravet på skäliga anpassningsåtgärder, som uppställs i art. 9 och art 5, i konventionen beaktas 

i respektive land?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att utifrån en människorättsmodell analysera implementeringen av 

bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

avseende fysisk tillgänglighet till byggnader, i svensk och norsk rätt. Modellen innebär i 

korthet att samhället ska anpassas till alla människor, även de med funktionsnedsättning, och 

beskrivs mer utförligt i avsnitt 1.3.  

Syftet kan konkretiseras eller uppdelas i tre frågeställningar, nämligen på vilket sätt 

tillgänglighetskraven uppfylls, vilka brister som finns i regleringen samt hur den svenska 

såväl som den norska lagstiftaren beaktat konventionens rättigheter. De regler jag granskar är 

plan- och bygglagen13 (PBL) samt lov om planlegging og byggesaksbehandling14 (NPBL), 

båda med tillhörande föreskrifter. Anledningen till att dessa granskas är att det är där regler 

kring utformningen av byggnader finns. Jag granskar också diskrimineringslagen15 (DiskL) 

samt lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne16 (DTL) avseende 

bestämmelser kring tillgänglighet till byggnader för personer med funktionsnedsättning. 

                                                 
11 Prop. 106 S (2011-2012), s. 11 ff.13.  
12 Prop. 106 S (2011-2012), s. 27. 
13 SFS (2010:900) 
14 LOV 2008-06-27 nr 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
15 SFS (2008:567) 
16 LOV 2013-06-21 nr 61 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
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Lagstiftning av socialt slag, såsom exempelvis socialtjänstlagen,17 lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade,18 samt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.19 har visserligen 

också betydelse för implementeringen av konventionen men behandlas inte inom ramarna för 

denna uppsats.  

Anledningen till att Norge är intressant i komparationssyfte är att det norska rättssystemet 

liknar det svenska, utvecklingen vad gäller synsätt på funktionsnedsättning har sett liknande 

ut i de båda länderna, samt att den norska regleringen kring tillgänglighet till viss del skiljer 

sig från den svenska. Syftet med jämförelsen är att studera hur de olika rättssystemen reglerar 

ett i det båda länderna förekommande problem. I Norge klassificeras bristande tillgänglighet 

som diskriminering enligt den norska diskriminerings- och tillgänglighetslagen vilket utgjort 

inspiration till den avslutande diskussionen om eventuella behov av förändring i den svenska 

lagstiftningen.   

1.3 Teoretiska utgångspunkter och val av perspektiv 

Synen på funktionsnedsättning har förändrats över tiden. Tidigare dominerade vad som brukar 

benämnas en individuell eller medicinsk modell.20 Det som kännetecknar den medicinska 

modellen är att problemet placeras hos individen, där det är individens begränsningar och 

funktionsnedsättningen i sig som orsakar svårigheter att leva som andra.21 Det innebär också 

att det är individen som ska rehabiliteras, förändras, läras och tränas att bli så normal som 

möjligt.22 För att utmana detta synsätt har sociala och miljörelaterade förklaringsmodeller 

utvecklats. Tre exempel på sådana modeller är den brittiska the social model of disability, den 

nordiska miljörelativa funktionhinderssynen och den amerikanska the minority group model. 

The social model of disability har som utgångspunkt att det inte är den individuella 

funktionsnedsättningen som är orsaken till problemet. Orsaken till problemet är istället 

samhällets bristande förmåga att anpassa sig till de behov som personer med 

funktionsnedsättning har. Funktionshinder är därmed, enligt the social model of disability, allt 

i det omgivande samhället såsom fördomar, diskriminering, otillgängliga byggnader och 

obrukbara transportsystem som begränsar personer med funktionsnedsättning.23 En vanlig 

                                                 
17 SFS (2001:453) 
18 SFS (1993:387) 
19 SFS (1992:1 574) 
20 Lindberg & Grönvik, 2011, s. 60.   
21 Prop. 1999/2000:79, s. 11. 
22 Traustadottir, 2009, s. 5. 
23 Oliver, 1996, s. 32 f. 
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kritik mot detta synsätt är att medan fokus läggs på att ta bort hinder mot tillgänglighet i 

omgivningen, ignoreras den subjektiva upplevelsen av funktionsnedsättning.24 Den 

miljörelativa funktionshindersynen fick sitt genomslag i såväl Sverige som Norge vid 1960-

1970- talet då en gradvis övergång från den medicinska modellen skedde.25 Centralt för den 

miljörelativa funktionshinderssynen, när man betraktar förhållandet mellan individen och 

samhället, är uppfattningen att funktionshinder uppkommer genom relationen mellan en 

person med funktionsnedsättning och hinder eller barriärer i omgivningen. 

Funktionsnedsättningen ses som något konstant medan funktionshinder, i förhållande till 

omgivningen, är relativt.  Synen på funktionshinder som något relationellt är också en del av 

the minority group model där modellen grundas på tre premisser som ställs upp. Den första är 

att den primära orsaken till problemen för personer med funktionsnedsättning är dåliga 

attityder i samhället. Den andra är att alla aspekter av bristande tillgänglighet i miljön grundar 

sig i politiska beslut och den tredje att dessa beslut återspeglar de genomgripande attityder 

och värderingar som finns i samhället.26  

Dessa modeller har både likheter och skillnader. Det centrala är dock att fokus flyttas från 

individen till omgivningen. Detta skifte i synsätt har även skett inom FN. Utvecklingen 

beskrivs ha gått från en medicinsk modell, via en rehabiliteringsmodell och en social modell 

till en människorättsmodell. Människorättsmodellen har sin utgångspunkt i en miljörelativ syn 

och ställer ytterligare krav på att samhället ska anpassas så att alla, inklusive människor med 

funktionsnedsättning, garanteras medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter.27 Att denna människorättsmodell ligger till grund för konventionen kan man utläsa 

av dess inledning. I inledningen (C), bekräftas odelbarheten av de mänskliga rättigheterna 

samt behovet av att garantera att människor med funktionsnedsättning får åtnjuta dem utan 

diskriminering. I inledningen (E) erkänner man att funktionshinder och funktionsnedsättning 

är begrepp under utveckling samt att funktionshinder är något som uppstår i samspelet mellan 

personer med funktionsnedsättningar och attitydmässiga och miljömässiga hinder som 

motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. 

Synen på funktionsnedsättning påverkar hur man ser på problematiken och vilka lösningar 

som förespråkas. Av den anledningen är det viktigt att jag redogör för vad som är min valda 

                                                 
24 Traustadottir, 2009, s. 11. 
25 Prop. 1999/2000:79, s. 11 samt NOU 2001: 22, s. 40. 
26 Hahn, 1996, s. 53. 
27 HO, 2004, s. 26.  
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utgångspunkt. I och med att mitt syfte är att granska regleringen utifrån de rättigheter 

konventionen ställer upp har jag valt att använda de synsätt som ligger till grund för 

konventionen, det vill säga människorättsmodellen med tillhörande rättighetsperspektiv, som 

utgångspunkt i denna uppsats.  

1.4 Metod och material 

För att besvara mitt syfte använder jag rättsvetenskaplig metod. Vad rättsvetenskaplig metod 

innebär eller vilka gränser för vilket material som omfattas diskuteras inom 

rättsvetenskapen.28 Metoden kan dock beskrivas som en kvalitativ metod där textanalysen är 

det centrala.29 Materialet för analysen hämtas framför allt från det som inom rättsvetenskapen 

utgör källor för rätten och som diskuteras inom den så kallade rättskälleläran. Rättskälleläran 

består av en hierarki av rättskällor i form av lagtext, förarbeten, prejudicerande rättsfall samt 

doktrin. Den rättsvetenskapliga metoden inbegriper dock andra källor utöver de traditionella 

rättskällorna samt andra metoder, till exempel komparativ metod.30 Enligt Sandgren präglas 

rättsvetenskapen av en öppenhet för nya infallsvinklar, nya metoder och nya teoretiska 

perspektiv.31 I de avsnitt som beskriver gällande rätt studeras de klassiska rättskällorna lagtext 

och förarbeten. Anledningen till att praxis inte studeras är att jag är intresserad av 

implementeringen av konventionen, hur lagstiftaren beaktat konventionens rättigheter, inte 

hur det bedöms i domstolarna. De regleringar som kommer vara av störst intresse för att 

besvara min frågeställning är PBL och DiskL. Vid beskrivning av gällande rätt studeras 

förutom lagtext, i första hand propositioner till de aktuella lagarna, även förarbeten till äldre 

lagstiftning används när motiven till nuvarande reglering hänvisar till vad som skrivits 

tidigare och då nuvarande reglering bygger på äldre lagstiftning. Då jag inte endast är 

intresserad av att fastställa gällande rätt utan vill veta hur tillgänglighetsaspekten beaktats av 

lagstiftaren får motiven större betydelse. Offentliga utredningar och departementsstenciler 

studeras därför framför allt för att utläsa om de synsätt som ligger till grund för konventionen 

även genomsyrar svenskt offentligt tryck.  

Detaljerade bestämmelser kring de tillgänglighetskrav som ställs i PBL finns i Boverkets32 

föreskrifter och allmänna råd varför även dessa används. Boverkets föreskrifter är bindande 

                                                 
28 Sandgren, 2009, s. 175 ff. 
29 Sandgren, 2007, s. 41.  
30 Sandgren, 2007, s. 37 ff.   
31 Sandgren, 2009, s. 192.  
32 Boverket är en förvaltningsmyndighet vars uppgifter framgår av förordning (2012:546) med instruktion för 

Boverket.  
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medan de allmänna råden endast innehåller rekommendationer kring hur föreskrifterna ifråga 

kan eller bör tillämpas. Avseende diskrimineringslagstiftningen granskas offentliga 

utredningar, departementsstenciler samt utskottsbetänkanden och riksdagsbeslut, som ännu 

inte lett fram till lagstiftning eller ett konkret lagförslag i form av proposition. Även 

regeringsuppdrag med efterföljande kostnadsanalys studeras i uppsatsen. Detta material 

används inte för att beskriva gällande rätt utan för att ge en reell bild av hur 

tillgänglighetsfrågan behandlas inom den svenska lagstiftningsprocessen och vilka argument 

som lyfts för och emot bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Annat material som 

används är givetvis konventionen och så kallad soft law som ligger till grund för utvecklingen 

av konventionen. Även EU-rättsligt material i form av direktiv som ligger bakom aktuell 

lagstiftning studeras. Litteratur används främst för att redogöra för hur synen på 

funktionshinder och funktionsnedsättning har förändrats genom tiden samt för att beskriva 

utvecklingen mot konventionen och dess rättigheter som granskas i denna uppsats. I 

uppsatsen används alltså material som till viss del ligger utanför rättskälleläran men får anses 

ingå i en rättsvetenskaplig metod.  

Denna uppsats innehåller också som angetts i syftet en komparativ ansats i och med att jag 

gör en jämförelse mellan hur tillgänglighetsfrågan regleras i svensk och norsk rätt. Viktigt att 

tänka på vid en komparativ studie är att utländska författningar, avgöranden, förarbeten m.m. 

måste användas på samma sätt som de används i sitt ursprungsland. Vidare är det vid studier 

av utländsk rätt viktigt att ha i åtanke att den detaljfråga som studeras, i mitt fall fysisk 

tillgänglighet till byggnader, kan regleras på ett annat ställe inom det utländska rättssystemet. 

Av den anledningen är det viktigt att inte begränsa sig och endast leta på det ställe där 

motsvarande problem lösts inom den egna rättsordningen.33 Den jämförelse som görs är en så 

kallad mikrojämförelse, en jämförelse mellan enstaka rättsregler. Det är också viktigt att tänka 

på att de regler som studeras har samma rättspolitiska syfte, i detta fall att förbättra fysisk 

tillgänglighet till byggnader för personer med funktionsnedsättning.34 

Vad gäller den norska regleringen finns de centrala reglerna i NPBL med tillhörande 

föreskrifter samt DTL varför lagtext, föreskrifter och förarbeten även här kommer vara de 

centrala rättskällorna. Dokument såsom utredningar studeras även avseende den norska rätten 

för att utläsa om människorättsmodellen med tillhörande rättighetsperspektiv beaktas i norskt 

                                                 
33 Bogdan, 2003, s. 44 ff. 
34 Bogdan, 2003, s. 59. 
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offentligt tryck. De dokument som används är propositioner, offentliga utredningar samt 

rundskrivelser.35 I Norge regleras olika diskrimineringsgrunder i olika lagar och i samband 

med att en lag om diskrimineringsförbud på grund av sexuell läggning m.m. föreslås, görs 

också omfattande lagtekniska och språkliga ändringar i de existerande diskrimineringslagarna 

varför nya lagar infördes 1 januari 2014. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne36 (ÄDTL) ersattes då av DTL. Materiellt sett överfördes innehållet från 

ÄDTL varför det är motiven till denna lag som granskas.37  

1.5 Begreppsförvirring och begreppsanvändning 

I the social model of disability görs en tydlig åtskillnad mellan impairment och disability, där 

det förstnämnda syftar till individens biologiska förutsättningar och det senare den sociala, 

samhälleliga och miljömässiga kontexten.38 Traditionellt sett har denna tydliga åtskillnad inte 

gjorts i de nordiska språken.39 Funktionsnedsättning och funktionshinder har ibland använts 

synonymt och ibland med olika betydelser. I Socialstyrelsens definition användes 

funktionshinder och funktionsnedsättning synonymt med innebörden ”nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.”40 För att komma till rätta med rådande 

begreppsförvirring vidtogs ändringar år 2007. Funktionshinder definieras av Socialstyrelsen 

numer som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen.”41 Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad medan handikapp, som 

tidigare använts för att benämna hinder och begränsningar i miljön, togs bort som 

uppslagsterm och avråddes att användas som synonym till funktionsnedsättning eller 

funktionshinder i och med att termen handikapp kan upplevas stigmatiserande.42  

Ambitionen att klargöra betydelsen av dessa begrepp är bra, i 1 kap. 5 § 4 p. DiskL definieras 

funktionshinder dock fortfarande som: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 

fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Det innebär att vad 

lagstiftaren avser med funktionshinder är vad Socialstyrelsen numer betecknar som 

funktionsnedsättning. I samband med förslaget att Sverige skulle ratificera konventionen 

                                                 
35 Rundskrivelser ges ut av departementen angående hur lagar och föreskrifter ska tolkas. 
36 2008-06-20 nr 42 
37 Se Prop. 88 L (2012–2013), s. 11.  
38 Oliver, 1996, s. 22. 
39 Traustadottir, 2009, s. 13.  
40 Socialstyrelsen, 2010. 
41 Socialstyrelsen, 2010. 
42 Socialstyrelsen, 2007. 
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menade regeringen att den nya terminologin bör få genomslag i den svenska lagstiftningen 

efterhand men att det inte är nödvändigt att ändra de nuvarande lagarna för att tillgodose en 

enhetlig terminologi.43 Själv ser jag det som en nödvändighet att även ändra den lagstadgade 

definitionen om målsättningen att klargöra och förtydliga innebörden av dessa begrepp ska 

uppnås.  

I det norska språkbruket har betydelsen av ordet funksjonshemmning förändrats från att ha 

varit något knutet till individen till något miljörelaterat. I motiven till DTL lyfte kommittén 

betydelsen av att redogöra för förståelsen av centrala begrepp. Funksjonshemming definieras 

som något som kan uppstå i en individs möte med samhället, när individens deltagande 

begränsas och detta kan knytas an till nedsatt funksjonsevne. Det sistnämnda begreppet syftar 

till nedsättning av kroppens fysiska eller kognitiva förmåga.44 Det innebär, som jag ser det, att 

nedsatt funsjonsevne motsvarar Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning medan 

funksjonshemming motsvarar Socialstyrelsens definition av funktionshinder varför detta är 

översättningen jag använder mig av i denna uppsats. Detta begreppsbruk används i den norska 

lagstiftningen, men jag bör påpeka att detta begreppsförtydligande gjordes år 2005 varför de 

båda begreppen i äldre utredningar användes synonymt. Jag väljer att vara konsekvent i min 

översättning varför begreppet funktionshinder, i avsnitt 7, används när man med dagens 

terminologi skulle använda ordet funktionsnedsättning.  

Denna begreppsförvirring finns inte bara inom Sverige och Norge utan tycks även finnas 

internationellt, vilket går att utläsa av konventionen. Trots att grunden i konventionen är en 

social eller miljörelativ modell har det framförts argument att konventionen vidmakthåller och 

befäster den samtida begreppsförvirringen som finns mellan disability och impairment.45 

Begreppen återfinns inte i art. 2 i konventionen som innehåller definitioner av olika termer. I 

inledningen (E) samt art. 1 i konventionen framgår dock att disability ses som något 

miljörelaterat. Begreppet disability ses alltså som något miljörelaterat samtidigt som 

begreppet används knutet till individen i och med att konventionen gäller persons with 

disabilities. Det går att ifrågasätta om begreppet persons with disabilities används när man 

egentligen menar persons with impairments. Om så inte är fallet skulle konventionens skydd 

endast gälla personer med funktionsnedsättning som dessutom lider av förtryck och utsätts för 

                                                 
43 Prop. 2008/09:28, s. 8. 
44 NOU 2005:8, s. 36 ff.  
45 Kayess & French, 2008, s. 21. 
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diskriminering och inte endast de som lider risk att utsättas.46 I den svenska och den norska 

översättningen används funktionsnedsättning, alltså de begrepp som syftar till den biologiska 

delen, nedsättning av kroppsliga förmågor. En rak översättning av disability skulle hellre vara 

funktionshinder vilket knyter an till samspelet till miljön. Begreppet disability används dock 

genomgående i konventionen även när man i vart fall borde syfta på impairment, vilket 

innebär att jag kan tycka att den svenska såväl som den norska översättningen ändå är mer 

passande. 

I denna uppsats kommer funktionsnedsättning användas när jag syftar till nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder när jag syftar till den 

begränsning funktionsnedsättningen innebär för en person i relation till miljön. I och med att 

begreppet funktionshinder används i diskrimineringslagstiftningen när funktionsnedsättning 

åsyftas kommer begreppet funktionshinder användas när innehållet i nuvarande lagar med 

tillhörande förarbeten återges. Viktigt att påpeka är att lagstiftaren då, i enlighet med den 

lagstadgade definitionen, syftar till nedsättning av fysisk funktionsförmåga.  I PBL återfinns 

varken begreppet funktionsnedsättning eller funktionshinder. När tillgänglighetsaspekten 

behandlas rör denna en viss grupp av personer med funktionsnedsättning, nämligen personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vad som avses med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga preciseras inte i lagtexten eller dess förarbeten. Boverket har utgett 

allmänna råd där nedsatt funktion i armar, händer bål, ben och dålig balans ges som exempel 

på nedsatt rörelseförmåga medan nedsatt orienteringsförmåga kan vara nedsatt syn, hörsel 

eller kognitiv förmåga.47   

1.6 Disposition 

Efter inledningskapitlet följer en kort beskrivning av konventionen, dess bakgrund och 

uppbyggnad. Med denna som bakgrund övergår jag till de materiella reglerna avseende fysisk 

tillgänglighet till byggnader för personer med funktionsnedsättning. Kap. 3-5 behandlar den 

svenska rätten. I kap. 3 beskrivs plan – och byggregleringens krav på tillgänglighet och 

användbarhet vad gäller nya såväl som befintliga byggnader. Kap. 4 behandlar 

diskrimineringslagstiftningens tillgänglighetsbestämmelser och beskrivningen av gällande rätt 

inkluderar existerande såväl som bristande skydd. I kap. 5 avslutas den svenska 

rättsbeskrivningen med en redogörelse för de ändringsförslag som finns avseende svensk 

                                                 
46 Kayess & French, 2008, s. 21. 
47 Se Boverkets allmänna råd till 3:112 BFS 2013:14 BBR 20, samt allmänt råd till 2 § BFS 2013:9 HIN 3. 
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diskrimineringslagstiftning utifrån en tillgänglighetsaspekt och hur dessa förslag behandlats i 

riksdag och regering. I kap. 6-7 beskrivs den norska regleringen. I likhet med beskrivningen 

av svensk rätt inleds beskrivningen av norsk rätt med en redogörelse av den norska plan- och 

bygglagstiftningens tillgänglighetsbestämmelser. Kap. 7 behandlar den diskriminerings- och 

tillgänglighetslag som finns i Norge och dess krav på universell utformning. I kap. 8 avslutas 

uppsatsen med en analys som innehåller en jämförelse av synsätt och reglering i Sverige och 

Norge men med huvudsakligt fokus på den svenska regleringen och de förändringsbehov jag 

anser finnas.  
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2 FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning  

Som nämnts i inledningskapitlet har sättet att se på funktionshinder inom FN gått från en 

medicinsk modell, via en rehabiliteringsmodell och en social modell till en 

människorättsmodell. Denna förändring i synsätt går att följa från de tidiga initiativen i form 

av resolutioner som främst hade medicinsk inriktning, till de första stegen att närma sig 

funktionhindersfrågan från ett rättighetsperspektiv, till utvecklandet av konventionen och de 

rättighetsbaserade tänkande som ligger till grund för denna.  

2.1 Tidig utveckling och FN:s standardregler 

De initiativ som togs på 1950-talet i form av resolutioner berörde rehabilitering och hade en 

medicinsk inriktning.48 Genom två stycken resolutioner under 1970-talet togs de första stegen 

att närma sig funktionhindersfrågorna ur ett människorättsperspektiv.49 Det egentliga 

startskottet för en övergång kom dock på 1980-talet och startade med FN:s handikappår 

1981.50 FN:s  handikappår följdes av ett världsaktionsprogram för handikappade.51 De 

huvudsakliga målsättningarna med detta program var tredelat, prevention, rehabilitering och 

lika rättigheter. De två första delarna ligger i linje med den medicinska modellen medan den 

tredje delen kan anses symbolisera början på ett detta skifte i synsätt, exempelvis anges i 21 § 

i programmet att det ofta kan vara miljön som är avgörande för vilka effekter 

funktionsnedsättningen får i en persons dagliga liv. Under senare hälften av 1980-talet 

föreslog både Sverige och Italien att en konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning skulle införas.52 Det fanns dock inte stöd för en sådan konvention och en 

annan reglering i form av FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet53 (hädanefter FN:s standardregler) föreslogs 

istället.54  

                                                 
48 Quinn and Degener, 2002, s. 29. 
49 Quinn and Degener, 2002, s. 30, de resolutioner som antogs var, G.A. res. 2856 (XXVI) och G.A. res. 3447 

(XXX). 
50 Quinn and Degener, 2002, s. 30. 
51 World Programme of Action Concerning Disabled Persons adopted by GA 37/52 of 3 December 1982. 
52 Quinn and Degener, 2002, s. 32. Med hänvisning till United Nations document A/C.3/42/SR.16. United 

Nations document A/C.3/44/SR.16.  
53 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities adopted by G. A res.  

48/96, 20 december 1993. 
54 Quinn and Degener, 2002, s. 32.  
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År 1993 antogs FN:s standardregler. För att övervaka dessa regler tillsattes en särskild 

rapportör.55 FN:s standardregler innehåller 22 regler som ger medlemsstaterna förslag till hur 

hinder för personer med funktionsnedsättning kan undanröjas och hur ett tillgängligt samhälle 

kan skapas. Regel nr. 5 behandlar tillgänglighet och anger att stater ska introducera 

handlingsprogram för att göra den fysiska miljön tillgänglig. Reglerna är inte juridiskt 

bindande men fungerade som en modell när nationella handlingsplaner skulle tas fram och 

kan därför anses vara centrala för rättighetsperspektivets genombrott.56 I Sveriges såväl som 

Norges handlingsplaner för funktionshinderspolitiken lyfts FN:s standardregler fram.57  

2.2 En specifik konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

Efterlevnaden av FN:s standardregler var dock bristfällig vilket var en av anledningarna till 

att arbetet med konventionen satte igång. Baserat på ett initiativ från FN:s kommission för 

mänskliga rättigheter utarbetades år 2002 en rapport58 i vilken det fastställdes att det finns ett 

ökat stöd för en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det 

argumenterades också för att personer med funktionsnedsättning inte beaktades inom de 

befintliga konventionerna och att en konvention skulle synliggöra rättigheterna för personer 

med funktionsnedsättning.59 Innan rapporten publicerats beslutade generalförsamlingen, i 

december 2001, att tillsätta en ad hoc-kommitté för att överväga utarbetandet av en 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.60  

En central fråga var givetvis hur konventionen skulle utformas. Det har gjorts gällande att det 

fanns det tre olika alternativ till utformningen av den nya konventionen. Det första alternativet 

var en detaljerad konvention med fullständiga rättigheter i likhet med FN:s konvention om 

barnets rättigheter eller barnkonvention som den ofta kallas. Detta alternativ önskade många 

organisationer men det skulle ha tagit lång tid att arbeta fram. Alternativ två var en kortfattad 

konvention med fokus på icke-diskriminering, denna kunde kanske ingått i existerande 

konventioner. Det tredje alternativet, som också kom att bli slutresultatet, var en hybrid av de 

viktigaste medborgerliga och politiska rättigheterna kombinerat med de viktigaste sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna. Konventionen skulle också innehålla kopplingar till 

                                                 
55 Lindberg & Grönvik, 2011, s. 143. 
56 Lindberg & Grönvik, 2011, s. 143. 
57 Se NOU 2001: 22, s. 64 ff. samt Prop. 1999/2000:79, s. 21 ff.  
58 Quinn and Degener, Humans rights and disability. 
59 Quinn and Degener, 2002, s. 293 ff. 
60 G.A. res. 56/168. 
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icke-diskrimineringsprincipen.61 Konventionen beskrivs alltså som en hybrid av civila, 

politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter. Denna hybrid kan anses ge uttryck för att det 

krävs olika rättigheter för att människor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att åtnjuta 

sina mänskliga rättigheter. Det räcker inte med enbart ekonomiska och sociala rättigheter, det 

räcker inte med icke-diskrimineringsprincipen. Vad som krävs är ett sammanhållet system 

vilket konventionen anses ge uttryck för.62  

Konventionens uppbyggnad består av en inledning följt av 50 artiklar. Inledningen är inte 

juridiskt bindande men mycket detaljerad och ger en viktig bild över hur konventionen ska 

tolkas.63 I artikel 1-4 anges syfte, definitioner, grundläggande principer och staternas 

allmänna skyldigheter att uppfylla rättigheterna. I artikel 4 (2) anges att avseende 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter får rättigheterna, där det behövs, förverkligas 

gradvis. Art. 9 är ett exempel på en sådan artikel som kan genomföras gradvis.64 Art. 5-30 är 

rättighetsartiklar medan art. 31-50 reglerar hur konventionen ska genomföras, följas upp och 

övervakas. Vid sidan av konventionen finns ett fakultativt protokoll som ger en klagorätt för 

enskilda vilket framgår av art. 1-2 i det fakultativa protokollet. Sverige ratificerade protokollet 

samtidigt som konventionen ratificerades medan Norge varken har skrivit under eller 

ratificerat protokollet.  

En sak som bör betonas är att det angivna syftet med konventionen inte är att skapa nya 

rättigheter utan att klargöra hur de existerande rättigheterna ska appliceras i förhållande till 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen beskrivs som ett paradigmskifte, ett skifte 

från den traditionella medicinska modellen till en modell som uttryckligen baseras på att 

tillförsäkra personer med funktionsnedsättning sina mänskliga rättigheter.65  

  

                                                 
61 Quinn, 2009, s. 99. 
62 Lindberg & Grönvik, 2011, s. 147. 
63 Kayess & French, 2008, s. 22. 
64 Prop. 106 S (2011–2012), s. 12. 
65 Arnardóttir & Quinn, 2009, s. xvii. 
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3 Tillgänglighet i PBL 

Vid reformen av plan- och bygglagstiftningen och införandet av den nya PBL år 2010 

konstaterades i motiven att bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är ett väsentligt samhällsintresse. Vid tillämpningen 

av bygglagstiftningen har det dock inte fått fullt genomslag vilket innebär att en förbättrad 

tillgänglighet främst handlar om en bättre tillämpning. Tillämpningen ansågs dock behövas 

stödjas genom vissa förtydliganden i bestämmelserna om allmänna intressen.66 I 2 kap. 3 § 1 

st. 2 p. PBL infördes därför bestämmelsen att planläggningen enligt PBL ska främja ”en från 

social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.” 

Förutom detta stadgande som avser allmänna och enskilda intressen innehåller 8 kap. PBL 

konkreta bestämmelser som berör tillgänglighet och användbarhet. Dessa innefattar krav på 

utformning av byggnader samt skyldighet att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas för att 

uppnå tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

3.1 Krav på byggnader 

Byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga, detta stadgas i 8 kap. 1 § 3 p. PBL. Av 8 kap. 2 § 1 st. PBL 

framgår att de krav på tillgänglighet som uppställs i 8 kap. 1 § 3 p. PBL ska uppfyllas vid 

nybyggnation, ombyggnation och ändring. Vid nybyggnation och ombyggnation gäller kraven 

för hela byggnaden. Om det vid ombyggnad inte är rimligt att kraven uppfylls, ska 

tillgänglighetskraven vara uppfyllda för den delen av byggnaden som påtagligt förnyas genom 

ombyggnaden. Vid annan ändring än ombyggnad ska tillgänglighetskraven uppfyllas i fråga 

om ändringen. Vad som närmare avses med kravet på tillgänglighet och användbarhet 

framgår inte av PBL. 3 kap. 4 § plan- och byggförordningen67 (PBF) anger dock att 

tillgänglighetskraven i 8 kap. 1 § 3 p. PBL innebär att byggnaden ska vara försedd med en 

eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Kravet på hiss eller annan lyftanordning gäller 

dock inte för byggnader med färre än tre våningsplan. Om byggnaden inte kan nås från 

marken ska den vara projekterad och utförd på så sätt att hiss eller annan lyftanordning enkelt 

kan installeras. Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga finns även i 8 kap. 4 § 8 p, där byggnadsverkets tekniska 

                                                 
66 Prop. 2009/10:170, s. 163.  
67 SFS (2011:338)   
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egenskaper regleras. Även här gäller kravet, enligt 8 kap. 5 § 1 st. 1 p, vid nybyggnad, 

ombyggnad och ändring av byggnad. En precisering av detta krav, som motsvarar 

definitionen i 3 kap. 4 § PBF, finns i 3 kap. 18 § PBF.  

Vad tillgänglighetskraven innefattar redogörs inte i förarbetena till PBL, men exemplifiering 

på vad kraven innebär finns i äldre motiv till 3 kap. 7 § plan- och bygglagen68 (ÄPBL).69 I 

detta motiv angavs att tillgänglighet och användbarhet innebär att en besökande ska kunna ta 

sig fram, vilket ställer krav på utformning och färgsättning av förflyttningsvägar såsom 

ramper, korridorer och dörrar samt krav på lämplig placering och utformning av strömbrytare 

och manöverorgan för hissar. Vidare ska skyltar, symboler och texter vara både lättlästa och 

lätta att upptäcka, dörrar och glasportar ska utföras så att de är lätta att se för att minska risk 

för olycksfall för synskadade. Kravet på användbarhet innebär inte bara att utrymmen ska 

vara tillgängliga för besök utan också att de ska kunna användas permanent av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.70 Utöver den ledning som går att hämta från dessa 

motiv finns detaljerade bestämmelser kring vad tillgänglighetskraven innebär i Boverkets 

författningssamling. Kapitel 3.1 i BFS 2011:6 BBR 18 (BBR 18) respektive dess 

ändringsförfattning BFS 2013:14BBR 20 (BBR 20), innehåller föreskrifter till 8 kap. 1 och 4 

§§ PBL. Enligt 1.2 BBR 18 gäller föreskrifterna vid nybyggnation och för tillbyggda delar när 

en byggnad byggs till. Föreskrifterna är relativt omfattande och redogörs inte för i sin helhet. 

Några exempel beskrivs dock. I 3:132 BBR 20 anges att huvudentréer till publika lokaler, 

arbetsplatser och bostadshus ska vara tillgängliga och användbara samt att även övriga entréer 

till dessa byggnader ska vara tillgängliga och användbara om det krävs för att uppfylla 

relevanta tillgänglighetskrav. I 3:142 BBR 20 finns bestämmelser om att entré- och 

kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara, i publika lokaler som har 

toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar vilket framgår av 

3:1 453 BBR 20. Vidare ska, enligt 3:1451 BBR 20, ljudmiljön i publika lokaler där personer 

med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön, utformas för god hörbarhet, god 

taluppfattbarhet samt god orienterbarhet.  

                                                 
68 SFS (1987:10) 
69 3 kap. 7 § ÄPBL avskaffades när BVL infördes. 2 § 8 p BVL berör krav på tillgänglighet och användbarhet, 

dessa krav skulle utfyllas av föreskrifter och komma att motsvara kraven i 3 kap. 7 § ÄPBL. Detta framgår av 

prop. 1993/94:178 s. 128. När PBL infördes hämtades kraven i 8 kap. 1 § 3 p. och 8 kap. 4 § 8 p. från 2 § 8 p. 

BVL, se prop. 2009/10:170 s. 526.  
70 Prop. 1985/86:1, s. 493.  
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3.1.1 Tillgänglighetsbedömning vid bygglovsprövning 

Krav på tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 § p. 3 PBL måste vara uppfyllda för 

att bygglov ska beviljas. Detta framgår av 9 kap. 30 § första stycket 4 p. PBL för område med 

detaljplan och av 9 kap. 31 § 3 p. PBL för ett område utanför detaljplan. Att 

tillgänglighetskravet ska bedömas vid bygglovsprövningen tillkom i samband med införandet 

av PBL. Att göra en bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet redan i 

samband med bygglovsprövningen ska, enligt lagens motiv, öka sannolikheten att upptäcka 

felaktigheter i ett tidigt skede. Det poängterades dock att ett beviljat bygglov inte innebär att 

byggnadsnämnden godtagit de lösningar som inte framgår av bygglovshandlingarna och att 

byggnadsnämnden aldrig kan ta över ansvaret för att bygglovsritningarna är riktiga.71 Att det 

är byggherren som ansvarar för att de åtgärder som vidtas följer de krav som ställs i PBL eller 

tillhörande föreskrifter framgår av 10 kap. 5 § PBL. I förarbetena angavs att de 

tillgänglighetsfrågor som inte går att utläsa av bygglovshandlingarna bör bedömas inför 

startbeskedet.72 Ett startbesked måste, enligt 10 kap. 3 § 1 p. lämnas av byggnadsnämnden för 

en åtgärd som kräver bygglov innan åtgärden påbörjas. Vilka tillgänglighetskrav som ska 

bedömas i vilket skede framgår inte direkt av lagtexten eller propositionen som ligger till 

grund för denna. I den offentliga utredningen som föregick propositionen gavs dock exempel 

på sådant som kan framgå av huvudritningarna och därmed kunna bedömas i samband med 

bygglovsprövningen. Det gäller nivåskillnad mellan färdigt golv och omgivande mark, 

disposition av hygienutrymmen, att rullstolsburna kan nå alla bostadsfunktioner, att det inte 

förekommer nivåskillnader o.s.v. Vad som oftast inte framgår av bygglovshandlingarna är 

t.ex. tröskelhöjder och rumshöjder.73 Det innebär inte att sådana krav inte ska uppfyllas, 

däremot kan denna bedömning inte göras redan vid bygglovsprövningen.  

3.1.2 Avsteg från tillgänglighetskraven 

Dagens reglering innehåller undantag från tillgänglighetskraven och regeringen föreslår även 

att nya lättnader införs. Undantagen från tillgänglighetskraven regleras i 8 kap. 6 § PBL. 

Tillgänglighetskraven gäller inte till en- eller tvåbostadshus om det med hänsyn till terrängen 

inte är rimligt att uppfylla kraven. Det gäller yttre förhållanden i och med att bestämmelsen 

berör tillgänglighet till och inte tillgänglighet inne i byggnaden. Kraven på tillgänglighet och 

användbarhet behöver inte heller vara uppfyllda för arbetslokal, om kraven är obefogade med 

                                                 
71 Prop. 2009/10:170, s. 258. 
72 Prop. 2009/10:170, s. 258.  
73 SOU 2008:68, s. 208 f.  



22 

  

hänsyn till verksamhetens art eller för fritidshus med högst två bostäder. Avsteg från kraven 

får också, enligt 8 kap. 7 § PBL, göras vid ändring om det är uppenbart oskäligt att kraven 

uppfylls. 

Regeringen har nyligen föreslagit att en ny undantagsbestämmelse införs i 8 kap. 7 § PBL. 

Den nya bestämmelsen skulle innebära att avsteg från kraven på tillgänglighet och 

användbarhet får göras om ändringen innebär att en bostad på högst 35 kvadratmeter inreds på 

en vind.74 Diskrimineringsombudsmannen (DO) är dock kritisk till förslaget och påpekar att 

ifall en sänkning av tillgänglighetskraven leder till att det byggs fler bostäder av denna typ 

kommer det innebära att personer med nedsatt rörelseförmåga utestängs från att bo och 

besöka dem. DO ifrågasätter om en sänkning av kravet är förenligt med Sveriges åtaganden 

enligt konventionen samt om det ligger i linje med den svenska funktionshinderspolitiken.75 

Regeringen framhäver att Sveriges funktionshinderpolitik utgår från konventionen och att ett 

övergripande mål är att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättning blir fullt 

delaktiga i samhället. För att uppnå den målsättningen är bristande tillgänglighet ett hinder 

som måste undanröjas. Regeringen menar att det är särskilt viktigt att tillgänglighetskraven 

uppfylls vid nybyggnation i och med att det redan finns äldre byggnader som inte är 

tillgängliga. I förslaget är det dock fråga om befintliga delar av byggnader som utan dessa 

avsteg, från tillgänglighet och användbarhet, inte skulle vara möjliga att inreda för 

bostadsändamål för de målgrupper som lider av bostadsbrist. Regeringen anser att detta är ett 

begränsat avsteg som inte avviker från den svenska funktionshinderpolitiken eller står i strid 

med konventionen på vilken funktionshinderspolitiken grundas.76 Utifrån 

människorättsmodellen och de rättighetsperspektiv som följer av denna måste dock 

regeringens förslag ses som ett steg i motsatt riktning.  

3.2 Enkelt avhjälpta hinder 

I PBL finns även tillgänglighetsregler gällande befintlig miljö och befintliga byggnader. Av 8 

kap. 2 § 2 st. PBL framgår att när det gäller lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder 

mot tillgänglighet alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till praktiska och ekonomiska 

förutsättningar är enkelt att avhjälpa. Motsvarande bestämmelse avseende tillgänglighet till 

allmänna platser finns i 8 kap. 12 § 2 st. PBL. Bakgrunden till regleringen om enkelt avhjälpta 

                                                 
74 lagrådsremiss fler bostäder åt unga och studenter, 2013, s. 4 f. samt s. 9 f. 
75 DO, 2013. 
76 lagrådsremiss fler bostäder åt unga och studenter, 2013, s. 11. 
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hinder återfinns i en nationell handlingsplan för handikappolitiken vilken togs fram år 2000.77 

I denna handlingsplan ansåg den dåvarande regeringen att enkelt åtgärdade hinder mot 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, i 

befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser, borde vara 

åtgärdade före utgången av år 2010.78 I motiven till bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder 

lyftes behovet av att tillgängligheten till offentliga lokaler och allmänna platser förbättras i en 

snabbare takt än vad som följer av de tillgänglighetsregler som finns avseende ny- och 

ombyggnation. Detta bedömdes vara nödvändigt för att möjliggöra för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.79 I den 

lägesbeskrivning som genomfördes innan bestämmelse om enkelt avhjälpta hinder infördes i 

17 kap. 21 a ÄPBL konstaterades att det, i befintliga lokaler, ofta finns brister vad gäller 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Bristerna gällde 

exempelvis placering av hissknappar, dörröppnare, hjälphandtag, toalettstolar samt bristande 

belysning och färgsättning som inte uppfyller behoven för synskadade.80 Hinder mot 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i gatumiljön 

beskrivs i form av nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter, samt svårigheter att 

orientera sig.81  

3.2.1 Vilka hinder ska avhjälpas 

Vilka hinder omfattas av bestämmelsen och ska avhjälpas? I förarbetena som ligger till grund 

för bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder ansågs det inte vara lämpligt att i lagstiftningen 

detaljreglera vad som är att betrakta som ett enkelt avhjälpt hinder. Det gavs dock ett antal 

exempel, där enkla åtgärder för att öka orienterbarhet och rörlighet kan vara 

kontrastmarkering, skyltning och belysning samt att ta bort mindre barriärer genom att skaffa 

ramper för att överbrygga mindre nivåskillnader, ta bort trösklar, flytta felaktigt placerade 

dörröppnare och ändra utformningen av trottoarkanter vid övergångställen. Många av de 

åtgärder som beskrivs ansågs kunna utgöra en del av det löpande underhållet och därmed ingå 

i förvaltningen, samtidigt får kraven inte ställas så högt att det blir orimligt betungande för 

fastighetsägare, lokalhållare och näringsidkare.82 I motiven till PBL uttalades att reglerna om 

                                                 
77 Prop. 1999/2000:79. 
78 Prop. 1999/2000:79, s. 39. 
79 Prop. 2000/01:48, s. 11. 
80 Prop. 2000/01:48, s. 9. 
81 Prop. 2000/01:48, s. 10.  
82 Prop. 2000/01:48, s. 11 f.  
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enkelt avhjälpa hinder måste förtydligas. Det diskuterades om nyttan för personer med nedsatt 

rörelse-eller orienteringsförmåga skulle utgöra en del av bedömningen. Den slutsats som 

drogs blev dock att frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa eller inte bör avgöras utifrån de 

praktiska och ekonomiska förutsättningarna där de praktiska förutsättningarna handlar om vad 

som behövs göras rent fysiskt och de ekonomiska förutsättningarna rör kostnaderna för 

avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Nyttan med avhjälpandet gör det inte lättare, 

varken fysiskt eller ekonomiskt, varför det endast skulle försvåra tillämpningen om 

nyttoaspekten blandades in.83  

Enkelt avhjälpta hinder ska, enligt 8 kap. 2 § 2 st. avhjälpas om det med hänsyn till praktiska 

och ekonomiska förutsättningar är enkelt att avhjälpa. En mer detaljerad reglering kring vilka 

hinder som ska anses vara enkla att avhjälpa finns i Boverkets föreskrifter. Av 5 § BFS 

2013:9 HIN 3 (HIN 3) framgår att hinder enligt 6–18 §§ ska avhjälpas, så snart det med 

hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna  inte är orimligt. De ekonomiska 

konsekvenserna får, för fastighetsägaren, näringsidkaren eller lokalhållaren, inte bli orimligt 

betungande. I motiven till PBL anges att frågan om ett hinder är enkelt avhjälpt ständigt bör 

omprövas.84 I de allmänna råden till 5 § HIN 3 anges att både de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är beroende av situationen. Ett hinder, exempelvis några trappsteg kan vara 

enkelt att komplettera med en ramp om det finns gott om utrymme, medan det i en trång miljö 

kan vara svårt. Även de ekonomiska konsekvenserna kan skilja sig, en åtgärd kan vara 

orimligt betungande för en ägare medan den för en annan ägare, med andra ekonomiska 

förutsättningar, kan vara hanterbar.  De hinder som enligt Boverkets föreskrifter ska avhjälpas 

är bland annat mindre nivåskillnader, tunga dörrar, olämpligt placerade manöverdon vilket 

framgår av 6 § HIN 3. I de allmänna råden till denna bestämmelse ges rekommendationer 

avseende lutning av ramp och placering av manöverdon. Vidare anger 7 § HIN 3 att bristande 

kontrast- och varningsmarkering ska avhjälpas och i de allmänna råden ges direktiv om 

viktiga målpunkter som bör kontrastmarkeras. Exempel på andra enkelt avhjälpta hinder är 8 

a § HIN 3 som anger att hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas samt 12 § HIN 3 

som berör allmänna platser och anger att ojämn markbeläggning och svårforcerade 

trottoarkanter ska avhjälpas.  

                                                 
83 Prop. 2009/10:170, s. 262. 
84 Prop. 2009/10:170, s. 263, se även boverkets allmänna råd till 5 § BFS 2013:9 HIN 3. 
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3.2.2 Vilka lokaler och vems ansvar? 

De ovan nämnda bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder gäller enligt 8 kap. 2 § 2 st. 

lokaler dit allmänheten har tillträde. En precisering av vilka lokaler som omfattas skulle, 

enligt motiven, kunna innebära att ett enkelt avhjälpt hinder inte avhjälps trots att det borde 

avhjälpas. Frågan om vilka lokaler som omfattas lämnades därför till rättstillämpningen, med 

hänsyn till bestämmelsens syfte förutsattes dock att rättstillämpningen bör leda till en från 

tillgänglighetssynpunkt generös bedömning.85 En annan viktig fråga är vem som ansvarar för 

att dessa hinder ska avhjälpas. I förarbetena fanns en ovilja att lagreglerna detta i och med att 

en bestämmelse om vem som är ansvarig riskerar att slå fel. En bestämmelse att ägaren är 

ansvarig skulle behöva preciseras i fråga om det gäller fastighetens, byggnadens eller hindrets 

ägare. Det är inte alltid fastighetsägaren som är ansvarig för ett visst hinder, det kan även vara 

en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Den slutsats som drogs är att ansvarsfördelningen 

mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare bör bedömas i varje enskilt fall. Avgörande 

för vem som bär ansvaret bör vara den som har den rättsliga rådigheten över hindret.86 

Generellt sett följer ansvarsfördelningen den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen. 

Den är en av de grundläggande principerna inom svensk funktionshinderspolitik och innebär 

att varje samhällssektor ska utforma och bedriva verksamheten så att den blir tillgänglig för 

alla medborgare, vilket inkluderar personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna för dessa 

åtgärder ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten.87  

3.3 Tillsyn och sanktionsmöjligheter 

Tillsynsansvaret är en viktig del i att de tillgänglighetsregler som redogjorts för ovan faktiskt 

efterlevs. Tillsynsansvaret angående hur tillgänglighetsreglerna följs utövas, vilket framgår av 

11 kap. 3 § PBL, av regeringen, länsstyrelsen, de statliga myndigheter regeringen bestämt 

samt den byggnadsnämnd som enligt 8 kap. 12 § PBL ska finnas i varje kommun. Det är den 

sistnämnda som har det huvudsakliga ansvaret för att tillgänglighetskraven i PBL följs vilket 

framgår av 8 kap. 2 § PBF. 8 kap. 13 § PBF anger att länsstyrelserna och Boverket ska ge 

tillsynsvägledning. Av 8 kap. 17 och 19 §§ PBF framgår att i Boverkets uppgifter ingår att ge 

råd och stöd samt sammanställa dels erfarenheterna från tillämpningen av PBL och dess 

                                                 
85 Prop. 2009/10:170, s. 263. 
86 Prop. 2009/10:170, s. 263. 
87 Prop. 1999/2000:79, s. 16. 
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föreskrifter, dels erfarenheterna från kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsarbete. Dessa 

sammanställningar ska lämnas till regeringen.  

En central del av tillsynsansvaret är vilka konsekvenser det blir för de som inte följer 

regleringen, närmare bestämt vilka sanktionsmöjligheter som finns. I ett betänkande har 

socialutskottet, med bakgrund ett antal motioner,88 uttalat att det finns skäl att överväga om 

tillräckliga åtgärder vidtas mot de som inte lever upp till lagstiftningens tillgänglighetskrav. 

Av den anledningen förutsatte utskottet att frågan om sanktionsmöjligheter skulle 

uppmärksammas och behandlas i den kommande propositionen.89 När frågan om 

sanktionsmöjligheter lyftes i propositionen anfördes att det i ÄPBL redan fanns omfattande 

regler avseende lagöverträdelser. Dessa regler innebar att det åligger byggnadsnämnden att ta 

upp frågan om ingripande och påföljd när det uppkommer misstankar om att det har skett en 

överträdelse av ÄPBL eller dess föreskrifter. De sanktionsmöjligheter som åsyftades är 

föreläggande som kan förenas med vite eller förenas med föreskrift att föreläggandet utförs på 

den försumliges bekostnad.90 Idag återfinns bestämmelsen om föreläggande i 11 kap. 19-20 

§§ PBL. Om ett sådant föreläggande inte följs får byggnadsnämnden, i enlighet med 11 kap. 

27 § 3 st. besluta att åtgärden genomförs på den försumliges bekostnad samt hur detta ska ske. 

Av 11 kap. 37 § framgår att byggnadsnämnden också kan välja att förena föreläggandet med 

ett vite.  

I motiven påpekades även att dessa sanktionsmöjligheter är samma sanktionsmöjligheter som 

finns för att byggherrar ska uppfylla övriga väsentliga krav såsom bärförmåga, stadga, 

brandsäkerhet m.m. Ett eventuellt problem som framhölls är att det kan finnas ett 

tolkningsutrymme för byggnadsnämnden avseende vad lagens krav på tillgänglighet innebär i 

det enskilda fallet. Boverkets uppdrag innefattade dock att få till stånd ett förtydligande av 

tillgänglighetskravens innebörd. En sådan tydlig precisering av tillgänglighetskraven skulle 

innebära att byggnadsnämndens tolkningsutrymme minskar vilket öppnar upp för en 

tillämpning av de förhållandevis kraftfulla sanktionsmöjligheter som finns i lagen.91  

                                                 
88 Se ex Motion 1999/2000: So28 samt Motion 1999/2000: So38. 
89 Bet. 1999/2000: SoU14, s. 33. 
90 Prop. 2000/01:48, s. 13.  
91 Prop. 2000/01:48, s. 13. 
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3.4 PBL och beaktande av konventionen 

I PBL finns alltså tillgänglighetskrav kring nya såväl som existerande byggnader samt 

sanktionsmöjligheter för att se till att reglerna efterlevs. Det finns ett regelverk, men som 

beskrivits i avsnitt 1.1 finns ändå brister kring tillgänglighet till byggnader. Inför 

ratifikationen av konventionen där en jämförelse gjordes för att bedöma om den svenska 

regleringen motsvarar de enskilda artiklarna hänvisades bland annat till ÄPBL och dess 

bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder.92 Trots att regeringen drog slutsatsen att det 

föreligger normöverenskommelse med hänvisning till bland annat ÄPBL nämns inte 

konventionen i motiven till PBL. Det är inte bara konventionen som inte nämns, PBL 

innehåller överlag inga bestämmelser om tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, endast nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Konventionen kan 

därmed inte anses beaktas i lagens motiv. En annan faktor är att PBL reglerar att byggnader 

ska vara tillgängliga, inte att personer med funktionsnedsättning har rätt till tillgänglighet. 

PBL är alltså till sin konstruktion inte en rättighetslagstiftning vilket innebär att den inte 

ensam kan uppfylla konventionens krav utifrån en människorättsmodell.   

  

                                                 
92 Prop. 2008/09:28, s. 38 f.  
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4 Rättigheter i form av diskrimineringsskydd 

Som beskrivits ovan är PBL till sin konstruktion inte någon rättighetslagstiftning och kan 

därmed inte ge personer med funktionsnedsättning några rättigheter. I konventionen som 

berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning är icke-diskriminering en viktig 

princip. Art. 5 förbjuder all form av diskriminering på grund av funktionsnedsättning vilket 

även inkluderar tillgänglighetsaspekten genom krav på skäliga anpassningsåtgärder. Hur ser 

då den svenska lagstiftningen ut, vilket rättigheter finns i form av diskrimineringsskydd?  

4.1 Existerande skydd 

Att de allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet i samhället samt 

motverka diskriminering på grund av funktionshinder är grundlagsstadgat i 1 kap. 2 § 5 st. 

regeringsformen (RF).  Den första lagen angående diskriminering av funktionshindrade 

tillkom genom lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder93 

(1999 års lag). Idag är funktionshinder är en av sju diskrimineringsgrunder i 1 kap. 1 § DiskL. 

Begreppet diskriminering innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera, detta framgår av 1 kap. 4 

§ DiskL. Förbudet mot diskriminering gäller inom tio samhällsområden. Av dessa tio 

samhällsområden regleras tillgänglighetsaspekten som en form av diskriminering inom 

arbetsliv och utbildning genom att det där ställs krav på skäliga anpassningsåtgärder.  

4.1.1 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i arbetslivet 

Av 2 kap. 1 § 2 st. DiskL framgår att diskrimineringsförbudet gäller för en arbetsgivare om 

denna genom att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en person med 

funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. 

Diskrimineringsförbudet gäller för den som är arbetssökande, arbetstagande eller 

yrkespraktikant. Bakgrunden till denna bestämmelse finns i art. 5 arbetslivsdirektivet,94 där 

regleras en skyldighet till rimliga anpassningsåtgärder. För att uppfylla detta direktiv infördes 

en utökad skyldighet till skäliga stöd och anpassningsåtgärder i 6 § 1999 års lag, den 

bestämmelse som idag återfinns i 2 kap. 1 § 2 st. DiskL. I motiven redogjordes även för 

bestämmelserna i 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen95 (AML) angående individuell 

                                                 
93 SFS (1999:132) 
94 (direktiv 2000/78/EG) 
95 SFS (1977:1 160) 
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arbetsmiljöanpassning. Bestämmelserna i AML och det utökade kravet i DiskL ansågs 

komplettera varandra och ytterligare lagändring för att genomföra direktivet ansågs inte 

behövas.96  

Enligt art. 5 i arbetslivsdirektivet ska arbetsgivaren, såvida det inte medför en 

oproportionerlig börda, vidta de åtgärder som krävs i det konkreta fallet för att möjliggöra för 

en person med funktionshinder att få tillträde till, göra karriär och delta i arbetslivet. I 

bedömningen om det är, en för arbetsgivaren oproportionerlig börda, ska hänsyn tas till om 

denna börda i tillräcklig hög grad kompenseras genom åtgärder som redan ingår i 

medlemsstatens politik för personer med funktionshinder. I så fall bör bördan inte bedömas 

vara oproportionerlig. Bestämmelsen innehåller alltså en skälighetsavvägning. I motiven 

hänvisades till kommissionens uttalande att en noggrann avvägning måste göras mellan de 

funktionshindrades rättmätiga krav på likabehandling och samhällets eller företagets 

kostnader i samband med åtgärden.97 I motiven anfördes även att skälighetsbedömningen 

borde göras med särskild hänsyn till arbetsgivarens ekonomi, arbetstagarens funktionshinder 

och anställningens varaktighet och form. Kostnaden bör ställas i relation till arbetsgivarens 

ekonomiska situation och ta sikte på dennes förmåga att bära kostnaden. Även annan 

lagstiftning bör beaktas, exempelvis en åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att vidta enligt 

AML ska normalt anses som skälig även utifrån DiskL reglering.98 I fråga om fysisk 

tillgänglighet kan behovet av stöd- och anpassningsåtgärder orsakas av svårigheter att ta sig in 

och ut ur en arbetslokal. Enligt motiven till DiskL ska begreppet lokal även omfatta lokaler 

som gränsar till arbetsplatsen, såsom samlingsrum, matrum och hygienrum. Åtgärder för att 

förbättra användbarhet och tillgänglighet kan vara förändringar i den fysiska arbetsmiljön, 

exempelvis förstärkt belysning för synskadade, god ventilation för allergiker, samt tekniska 

hjälpmedel för att underlätta lyft eller transport.99  

4.1.2 Skäliga åtgärder vid högskoleutbildning  

Krav på skäliga åtgärder finns även i 2 kap. 5 § 2 st. DiskL. Diskrimineringsförbudet gäller då 

en utbildningssamordnare genom skäliga åtgärder, när det gäller lokalernas användbarhet och 

tillgänglighet, kan se till att en person med funktionshinder som har antagits till, eller sökt 

                                                 
96 Prop. 2005/06: 207, s. 21 f.   
97 Prop. 2007/08:95, s.152 med hänvisning till kommissionens konsekvensanalys: förslagets konsekvenser för 

företagen, särskilt för de små och medelstora företagen. 
98 Prop. 2007/08:95, s. 152. 
99 Prop. 2007/08:95, s. 500 f.  
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utbildning kommer i jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. De 

utbildningar som omfattas av bestämmelsen är högskoleutbildningar. Åtgärder för att 

förbättra användbarhet och tillgänglighet kan enligt lagstiftningens motiv handla om 

förändring av lokalernas utformning, såsom placering av dörröppnare, höga trösklar, 

avsaknad av hiss, heltäckningsmattor, utformning av toalettutrymmen och liknande. Det kan 

också vara fråga om god akustik och teleslingor för personer med nedsatt hörsel, god 

ventilation för allergiker och behov av kontrastmarkering och förstärkt belysning för 

synskadade. I motiven anfördes även att bestämmelserna i ÄPBL och lag om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.100 (BVL), kring krav på tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga kan vara vägledande 

i fråga om vilka typer av åtgärder som bör övervägas. Skyldigheten att vidta åtgärder för att 

undgå ansvar för diskriminering gäller endast om de är fråga om skäliga åtgärder vilket 

framgår direkt av lagtexten i 2 kap. 5 § 2 st. DiskL. Vad som är skäligt får bedömas från fall 

till fall där kostnaden för åtgärden är en viktig faktor. Kostnaden bör ställas i relation till 

högskolans ekonomiska situation och kostnaden bör, liksom vid kravet på skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder i arbetslivet, ta sikte på förmågan att bära kostnaden.101  

4.2 Bristande skydd 

Innan DiskL infördes gjordes en utredning om frågan om bristande tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning skulle regleras inom ramarna för diskrimineringslagstiftningen. 

Diskrimineringskommittén gjorde gällande att, med undantag för de bestämmelser som även 

då fanns beträffande tillgänglighet inom arbetslivet och viss form av utbildning, möjligheterna 

för den enskilde att, inom ramen för befintlig lagstiftning, påtala bristande tillgänglighet är 

begränsade. Vidare anfördes att lagstiftningsåtgärder bör vidtas för att förstärka skyddet för 

personer med funktionshinder som missgynnas på grund av de barriärer som finns i 

omgivningen.102 

Kommittén framförde att tillgänglighet för personer med funktionshinder under senare år 

uppmärksammats som en fråga om mänskliga rättigheter och hänvisade till FN-konventionen 

som då var under utveckling samt att det inom EU föreligger en rättighetsbaserad syn på 

funktionshinder. Med bakgrund av detta samt med den rådande nationella handikappolitiska 

                                                 
100 SFS (1994:847) 
101 Prop. 2007/08:95, s. 199. Se även prop. 2001/02:27, s. 53 f.  
102 SOU 2006:22 del 2, s. 36. 
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handlingsplanen i åtanke ansågs ett missgynnande som kan uppkomma för en 

funktionshindrad på grund av hinder i omgivningen kunna bedömas utgöra diskriminering. 

Utredningen bedömde att ett effektivt skydd för den enskilde inte är möjligt att uppnå genom 

exempelvis en förstärkning av PBL:s regler kring tillgänglighet och användbarhet. Ett 

diskrimineringsskydd ska ses som ett av flera verktyg för att förbättra villkoren för personer 

med funktionsnedsättning. En diskrimineringslagstiftning kan ha en pådrivande effekt när det 

gäller att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder och innebär ytterst en 

möjlighet för den enskilde att göra sin rätt tilltillgänglighet gällande inför domstol.103  

Enligt diskrimineringskommitténs lagförslag skulle underlåtenhet att vidta åtgärder för 

tillgänglighet klassificeras som diskriminering.104 Bestämmelsen skulle vidare utformas så att 

den som omfattas av förbuden mot diskriminering inte får missgynna en person med 

funktionshinder genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet som skulle 

kunna bidra till att den personen på lika villkor med personer utan sådant funktionshinder kan 

ta del av den vara, tjänst, bostad eller verksamhet som avses. Skyldigheten att vidta åtgärder 

för tillgänglighet skulle dock inte omfatta enskilda personer som tillhandahåller varor, tjänster 

eller bostäder.105 För att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas måste alltså en 

skälighetsbedömning göras. I utredningen framhölls att möjligheten att bära kostnaderna bör 

vara av central betydelse för vilka åtgärder som anses vara skäliga att vidta.106 Andra 

omständigheter som lyftes fram är vilken nytta tillgänglighetsåtgärden får för 

funktionshindrade samt att åtgärder som på ett alltför ingripande sätt ändrar verksamhetens 

innehåll och karaktär inte kan krävas.107 

När regeringen skulle ta ställning till diskrimineringskommitténs förslag blev bedömningen 

att frågan om bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder behövde beredas 

ytterligare. Frågan ansågs visserligen vara angelägen men för att kunna ta ställning till 

bristande tillgänglighet som diskrimineringsform bedömdes det finnas ett behov av ytterligare 

belysning utöver de överväganden diskrimineringskommittén gjort. Med hänvisning till 

frågans komplexitet krävdes en fördjupad analys. Det argumenterades för att det behövdes ett 

tydligt och konkret underlag över vilka åtgärder som ska övervägas på olika 

samhällsområden, under vilka omständigheter krav kan ställas samt en utökad analys av 

                                                 
103 SOU 2006:22 del 2, s. 37 f.  
104 SOU 2006:22 del 1, s. 72, 1 kap. 3 § 5 p. 2 meningen. 
105 SOU 2006:22 del 1, s. 90. 3 kap. 24 § 
106 SOU 2006:22 del 2, s. 76. 
107 SOU 2006:22 del 2, s. 79.  
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kostnadsfrågan.108 Detta innebär att angående tillhandahållande av varor, tjänster och 

bostäder, vilket regleras i 2 kap. 12 § DiskL, ger bestämmelsen inget skydd mot 

missgynnande av personer med funktionshinder på grund av bristande tillgänglighet. Att den 

fysiska tillgången är svårtillgänglig på grund av att en butik eller byggnad saknar hissar eller 

andra hjälpmedel är följaktligen inte diskriminering i strid med DiskL.109 

  

                                                 
108 Prop. 2007/08:95, s. 94 f.  
109 Prop. 2007/08:95, s. 519.  
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5 Förändring av diskrimineringslagen? 

År 2006 föreslog alltså diskrimineringskommittén att bristande tillgänglighet som 

diskrimineringsform skulle införas men regeringen menade att det fanns ett behov av 

ytterligare utredning. Det resulterade år 2010 i en departementsstencil med titeln Bortom 

fagert tal- om bristande tillgänglighet som diskriminering110 där behovet att införa bristande 

tillgänglighet som diskrimineringsform åter diskuterades. År 2012 fattade riksdagen beslut 

om att bristande tillgänglighet skulle införas som diskrimineringsform och gav regeringen i 

uppdrag att återkomma med lagförslag, men något sådant lagförslag har ännu inte kommit.  

 

5.1 Bortom fagert tal 

Som beskrivits i avsnitt 4.2 bedömdes det finnas ett behov av att frågan om tillgänglighet som 

diskrimineringsform bereddes ytterligare. Regeringens avsikt var att skyndsamt komplettera 

diskrimineringskommitténs överväganden för att sedan återkomma till riksdagen.111 Det 

resulterade i att en utredning tillsattes med uppdrag att lämna förslag om hur underlåtenhet att 

vidta åtgärder mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skulle 

kunna regleras som en form av diskriminering.112 Den slutsats utredningen resulterade i var 

att en sådan reglering inte bara är möjlig att utforma utan även att ett behov av sådan 

lagstiftning finns.113 

 

5.1.1 Behovet av en reglering och regleringens utformning 

Den slutsats som drogs i utredningen avseende frågans tidigare behandling är att det, allmänt 

sett, fortfarande finns stora brister när det gäller möjligheter för personer med 

funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhällslivet.114 Med hänvisning till vad som 

framförts av företrädare för handikapprörelsen, vad som redogjorts för i utredningar och 

rapporter från exempelvis tidigare Handikappombudsmannen (HO), DO, Handisam, 

Boverket, skolverket m.fl. ansågs det uppenbart att det finns ett behov av att vidta ytterligare 

och delvis nya åtgärder för att inte personer med funktionsnedsättning ska utestängas från 

samhället på grund av bristande tillgänglighet. I utredningen framhölls att det måste bli 

möjligt för personer med funktionsnedsättning att rättsligt göra sin rätt till delaktighet och 

                                                 
110 Ds 2010:20. 
111 Prop. 2007/08:95, s. 95. Se även Ds 2010:20, s. 35 ang. utredningsuppdraget.  
112 Ds 2010:20 del 1, s. 35.  
113 Ds 2010:20 del 1, s. 58.  
114 Ds 2010:20 del 1, s. 60.  
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tillgänglighet till samhället gällande.115 DO delade utredningens slutsats och menade att 

anmälningar till DO om bristande tillgänglighet visar hur ett otillgängligt samhälle leder till 

att personer med funktionsnedsättning nekas till sina mänskliga rättigheter. Vidare anfördes 

att det under lång tid funnits lagar, föreskrifter och förordningar som syftar till att skapa ett 

tillgängligt samhälle men att dessa inte fungerar. Ett problem med dessa är, enligt DO, att de 

inte är kopplade till några sanktionsmöjligheter eller möjligheter för personer med 

funktionsnedsättning att göra sin rätt till tillgänglighet gällande.116  

Diskrimineringsförbudet avseende bristande tillgänglighet skulle enligt förslaget gälla i de 

samhällsområden som idag omfattas av DiskL.117 Lagförslaget innebär att det i 1 kap. 4 § 

DiskL skulle införas ytterligare en punkt med innebörden att missgynnande på grund av 

underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning utgör diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Förslaget innebär 

också att det, i samma bestämmelse, införs ett nytt stycke med en, inte uttömmande, 

uppräkning av faktorer som särskilt ska beaktas vid skälighetsbedömningen. Dessa faktorer 

innefattar bland annat om åtgärden behöver vidtas enligt andra bestämmelser, nyttan med 

åtgärden för personer med funktionsnedsättning, verksamhetens möjlighet att bära kostnaden 

och den ansvariges möjligheter att förutse behovet av åtgärden.118 

5.1.2 De ekonomiska konsekvenserna 

En återkommande aspekt i lagstiftningsarbetet är kostnadsfrågan, vilka kostnader skulle det 

innebära att införa bristande tillgänglighet som diskrimineringsform? I departementsstencilen 

angavs att det är en självklarhet att det inte går att sätta någon exakt prislapp på vad de 

tillgänglighetsåtgärder som skulle bli aktuella genom lagförslaget skulle kosta. Det går heller 

inte att fastställa hur stora intäkterna skulle bli. Detta beror på en mängd faktorer, inte minst 

att hinder och barriärer mot tillgänglighet är av så skiftande slag och att det inte går att förutse 

hur människors beteenden skulle ändras om tillgängligheten utökas. I huvudsak bör dock de 

förslag som lagts fram inte leda till nya eller ytterligare kostnader av någon större betydelse. 

Detta beror på att de kostnader som kommer i fråga för att förbättra tillgängligheten främst 

beror på de tillgänglighetskrav som finns redan idag, dels i andra författningar, exempelvis 

                                                 
115 Ds 2010:20 del 1, s. 64 f.  
116 DO, 2010. 
117 Ds 2010:22 del 1, s. 135.  
118 Ds 2010:22 del 1, s. 26.  
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PBL, och dels genom de principer som riksdagen lagt fram för den nationella 

funktionshinderspolitiken.119  

Den konsekvens- och kostnadsanalys som finns i utredningen var enligt regeringens 

bedömning ofullständig varför Statskontoret fick i uppdrag att komplettera 

kostnadsanalysen.120 I denna kostnadsanalys bedömdes, till skillnad från utredningens 

slutsats, förslaget komma att leda till merkostnader. Den bedömning Statskontoret gjorde är 

att två förutsättningar måste vara uppfyllda för att utredarens resonemang ska hålla. Dessa är 

att tillgänglighetskraven enligt lagförslaget faktiskt motsvarar krav i annan lagstiftning samt 

att tillgänglighetsåtgärder inte tidigareläggs. Avseende båda dessa punkter ansågs det finnas 

starka skäl att ifrågasätta resonemanget som framförts i departementsstencilen. Detta 

motiverades med att tillgänglighetskraven som uppställs i lagförslaget går utöver de krav som 

finns i PBL samt att det är osannolikt att samhället skulle acceptera att merparten av bristerna 

åtgärdas i samband med att renoveringar vidtas av andra skäl vilket innebär att en 

tidigareläggning av tillgänglighetsåtgärder kommer ske. Sammantaget var således 

Statskontorets bedömning att förslaget som lagts fram i departementsstencilen kommer leda 

till samhällsekonomiska merkostnader i privat såväl som offentlig sektor.121 Storleken på 

dessa kostnader är svårt att bedöma men förslaget kommer sannolikt leda till betydande 

samhällsekonomiska merkostnader.122  

5.2 Dagens läge 

Som redogjorts för i avsnitt 4.2 klassificeras inte bristande fysisk tillgänglighet till byggnader 

som diskriminering enligt DiskL reglering. Förslaget att införa bristande tillgänglighet som en 

form av diskriminering har dock lyfts i ett antal motioner.123 När arbetsmarknadsutskottet 

skulle ta ställning till dessa motioner konstaterades att bristande tillgänglighet är en fråga om 

grundläggande mänskliga rättigheter vilket också är fastslaget i konventionen. Personer med 

funktionsnedsättning ska ha lika goda förutsättningar som andra att delta i samhället och 

tillgänglighet handlar om att skapa en miljö som är funktionell för så många människor som 

möjligt. Det anfördes också att krav på tillgänglighet finns, exempelvis i PBL, samtidigt lyftes 

problemet med att dessa krav inte alltid efterlevs vilket innebär att det är hög tid att agera. 

                                                 
119 Ds 2010:22 del 1, s. 236 f.  
120 Regeringsbeslut 3 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK.   
121 Statskontoret, 2010:26, s. 9 ff. 
122 Statskontoret, 2010:26, s. 11 ff.  
123 Se ex 2010/11: A410, 2010/11: A237, 2010/11: A298, 2010/11: A311. 
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Enligt utskottets mening bör regeringen vidta åtgärder för att svensk 

diskrimineringslagstiftning ska innefatta skydd mot bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning genom att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Med 

hänvisning till bland annat utredningen som beskrivits ovan, menade utskottet att frågan redan 

utretts och att det därmed inte finns anledning till att det ska dröja ytterligare innan en 

lagreglering kommer. Angående kostnadsfrågan angav utskottet att det faktum att 

beräkningarna avseende de ekonomiska konsekvenserna skiljer sig inte kan tas som anledning 

till att inte göra något alls. Reformen måste dock harmonisera med god hushållning i offentlig 

sektor samt beakta förutsättningarna för utveckling av näringslivet.124 Den 14 juni 2012 

fattade riksdagen beslut, i enlighet med utskottets förslag, om att regeringen skyndsamt ska 

återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning som diskrimineringsform.125  

Den 27 augusti 2013 ställde Agneta Luttropp (MP) en fråga till statsrådet Erik Ullenhag (FP) 

om när vi får en lag som reglerar frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering.126 

Den 10 september 2013 besvarades frågan med att det i Sverige finns ett relativt brett skydd 

mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning samt att det måste säkerställas att 

reformen står i samklang med god hushållning i offentlig sektor samt beaktar 

förutsättningarna för utveckling av näringslivet. Frågan bereds inom regeringskansliet och 

regeringen avser att återkomma till riksdagen.127  

Synen att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga 

rättigheter återfinns i utredningar, liksom hos DO och arbetsmarknadsutskottet men de förslag 

som lagts fram har ännu inte lett till någon lagstiftning. Det innebär att synsättet, 

tillgänglighet som mänsklig rättighet, inte kan anses fått fullt genomslag i den svenska 

diskrimineringslagstiftningen. I motivet som ligger till grund för DiskL nämns kravet på 

tillgänglighet som finns i FN:s standardregler samt konventionen och att denna innehåller 

regler om tillgänglighet och förbud mot diskriminering.128 Det uttalades också att skydd mot 

diskriminering är en fråga om mänskliga rättigheter.129 I avsnittet som behandlar bristande 

                                                 
124Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12: AU11, s. 30 ff.  
125 Riksdagens protokoll 2011/12:130 torsdagen den 14 juni 11 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 13 

juni, se beslut gällande arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11. 
126 Fråga 2012/13:728. 
127 Svar på fråga 2012/13:728 
128 Prop. 2007/08:95, s. 52. 
129 Prop. 2007/08:95, s. 79. 
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tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering drogs 

dock inte någon koppling till att bristande tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter.  
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6 Tillgänglighet i norsk plan- och bygglagstiftning  

I förarbeten till NPBL finns ett avsnitt som benämns jämlikhet och tillgänglighet. I detta 

avsnitt uttalades att funktionshinder kan vara knutet till syn, hörsel, rörlighet, kognitiva 

förmågor samt allergi och att det ofta är den fysiska utformningen av miljön som påverkar 

livskvalitén för personer med funktionsnedsättning. Tyngdpunkten ligger på hur samhälleliga 

förhållanden skapar funktionshindrande barriärer för stora delar av befolkningen och 

begränsar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället. Det 

påpekades även att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, både nationellt och 

internationellt ses som en fråga om jämlikhet i ett människorätt- och 

diskrimineringsperspektiv. Art. 9 i konventionen lyftes liksom principen om universell 

utformning.130  

6.1 Krav på universell utformning av byggnader 

I 1 kap. 1 § 5 st. NPBL, som behandlar lagens ändamål, anges att principen om universell 

utformning ska beaktas vid planläggningen och vid enskilda byggnadsåtgärder. Universell 

utformning innebär att huvudlösningen är utformad på ett sätt som innebär att så många 

människor som möjligt kan nyttja den på ett likvärdigt sätt.131 Denna bestämmelse tillkom i 

samband med införandet av NPBL. Varken NPBL eller tillhörande föreskrifter hade tidigare 

några generella krav på universell utformning, användbarhet eller tillgänglighet. I motiven 

framfördes åsikten att det inte är acceptabelt att personer med funktionsnedsättning utestängs 

och att tillgänglighetskraven därmed måste skärpas. Förutom kravet på universell utformning 

i lagens inledande bestämmelse infördes kravet på universell utformning även i 29 kap. 3 § 

NPBL. Den sistnämnda bestämmelsen anger att åtgärder enligt 20 kap. ska vara universellt 

utformade i enlighet med de föreskrifter som getts ut av departementet. De åtgärder som 

omfattas är sådana som kräver bygglov vilket framgår av 20 kap. 1 § a-m. Det innefattar 

bland annat nybyggnation, ombyggnation och väsentliga ändringar.132 Det innebär att kraven 

på universell utformning som uppställs i föreskrifterna gäller för bygglovspliktiga åtgärder.  

Detaljerade bestämmelser om vad kraven på universell utformning innebär finns, som angetts 

ovan, i föreskrifter som departementet givit ut, närmare bestämt i Forskrift om tekniske krav 

                                                 
130 Ot.prp. nr 32 (2007–2008), s. 26 f.  
131 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 198. Se mer om begreppet universell utformning i avsnitt 7.1.  
132 Se även 31 kap. 2 § om huvudombyggnation. 
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til byggverk133 (byggteknisk föreskrift). I 12 kap. 1 § i byggteknisk föreskrift anges att 

byggnader för allmänheten och arbetsplatser ska vara universellt utformade i enlighet med 

bestämmelserna i föreskriften såvida inte byggnaden till sin funktion inte är lämplig för 

personer med funktionsnedsättning. Kraven i föreskriften är relativt omfattande och kommer 

inte redogöras för i sin helhet. Några exempel lyfts dock fram, kravet på hiss, vilket finns i 12 

kap. 3 § i byggteknisk föreskrift gäller för arbetsplatser och byggnader riktade mot 

allmänheten som har två våningsplan eller fler samt för byggnader med bostadsenheter med 

tre våningsplan eller fler. Det finns även regler kring planlösning. Byggnader för allmänheten 

ska vara utformade så att så många som möjligt på ett likvärdigt sätt kan komma åt och 

använda de delar som är avsedda för allmänheten, detta framgår av 12 kap. 5 § 4 p. 

byggteknisk föreskrift. Vidare finns, i 12 kap. 7 och 9 §§ byggteknisk föreskrift, 

bestämmelser om hur rum och andra uppehållsutrymmen ska vara utformade samt krav på 

utformning av toalett och badrum.   

Utan att gå in på detaljreglering kan konstateras att kraven som finns när det ska byggas nytt 

är liknande i den svenska och norska lagstiftningen. En skillnad är att den norska lagen 

innehåller begreppet universell utformning medan begreppen användbarhet och tillgänglighet 

återfinns i den svenska lagstiftningen. Användbarhet och tillgänglighet beskrevs dock i den 

svenska handlingsplanen för handikappolitiken användas synonymt till begrepp som universal 

design, eller design för alla.134 En annan skillnad är att NPBL innehåller begreppet 

funktionsnedsättning och att det i det norska förarbetena hänvisades till konventionen och 

nämndes att tillgänglighetsfrågan ska ses utifrån ett människorätt- och 

diskrimineringsperspektiv. 

6.2 Krav på befintliga byggnader 

Vad gäller befintliga byggnader konstaterades i de norska förarbetena att det finns grund för 

att införa reglering som innebär skyldighet att uppgradera befintliga byggnader till en 

standard som motsvarar universell utformning. Att det, avseende befintliga byggnader, 

genomgående finns brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning framgår 

av en mängd undersökningar. I och med att den årliga förnyelsen av byggnader ligger på 2 % 

betyder det att det med en normal förnyelse kommer dröja länge tills målet om universell 

utformning uppnås. Tillgängligheten till befintliga byggnader riktade mot allmänheten 

                                                 
133 FOR 2010-03-26 nr 489. 
134 Prop. 1999/2000:79, s. 47. 
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beskrevs som ett eftersatt område och bedömningen som gjordes är att det kommer innebära 

väsentliga kostnader att uppnå universell utformning. Ett förslag var att införa en tidsfrist i 

lagstiftningen då existerande byggnader riktade mot allmänheten skulle vara universellt 

utformade. En annan lösning valdes dock, med hänsyn till kostnaderna ansågs det vara mer 

lämpligt att det genomförs en stegvis strategi genom att det i NPBL ges en lagstadgad rätt att 

meddela föreskrifter om att uppgradera befintliga byggnader till en standard som motsvarar 

universell utformning.135  

Att regeringen får lämna föreskrifter om att vissa bestämda typer av existerande byggnader 

ska förbättras så att de blir universellt utformade samt ange tidsfrist för när förbättringen ska 

vara genomförd framgår av 31 kap. 4 § 3 st. NPBL.136 Bestämmelsen innebär att föreskrifter 

kan ges för olika byggnadskategorier, dessa kan vara skolbyggnader, sjukhus, offentliga 

servicebyggnader, bibliotek, biografer, restauranger o.s.v. Viktigt vid prioriteringen är bland 

annat i vilken grad åtgärden är till nytta för många människor och vilka kostnader det rör sig 

om. Byggnader som tillhandahåller grundläggande offentliga tjänster bör dock prioriteras.137 

Det innebär alltså att det i NPBL inte finns krav på universell utformning av existerande 

byggnader eller någon bestämmelse som motsvarar den svenska regleringen kring enkelt 

avhjälpta hinder. De krav som ställs på existerande byggnader ska få sitt innehåll i 

föreskrifter. Några sådana föreskrifter med krav på att exempelvis alla skolbyggnader ska vara 

universellt utformade inom en viss tidsfrist har ännu inte utgivits.  

6.3 Deltagande, tillsyn och sanktionsmöjligheter 

Ett problem som lyftes i de norska motiven är att erfarenhet och forskning visar att frågor som 

berör personer med funktionsnedsättning ofta får begränsad uppmärksamhet. Detta ansågs 

bero på att personer med funktionsnedsättning inte deltar i processen i tillräcklig utsträckning 

samt att deltagandet sker sent i processen.138 Av 5 kap. 1 § 2 st. NPBL framgår att kommunen 

vid planläggningen har ett särskilt ansvar för att säkerställa ett aktivt deltagande av personer 

som kräver anpassningsåtgärder. Enligt motiven kan kommunala och regionala råd för 

personer med funktionsnedsättning vara viktiga aktörer i sammanhanget och bör medverka på 

ett lämpligt sätt.139   

                                                 
135 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 204 f. se även Ot.prp. nr 44 (2007–2008), s. 154. 
136 Se även Rundskriv H-1/10 Ikraftsetting av ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven, s. 62. 
137 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 205. 
138 Ot.prp. nr 32 (2007–2008), s. 26 f.  
139 Ot.prp. nr 32 (2007–2008), s.189.  



41 

  

Tillsynsansvaret ligger liksom i den svenska plan- och bygglagstiftningen hos kommunerna 

vilket framgår av 25 kap. NPBL. I lagens motiv framhävdes behovet av att tillsynen förbättras 

i och med att tillsyn ses som ett av de viktigaste verktygen för att se till att regelverket 

efterlevs. Ett av förslagen var att införa något de kallar tematillsyn för områden där det finns 

behov av särskild insats, exempelvis för att följa upp nya krav såsom krav på universell 

utformning.140 I 15 kap. forskrift om byggesak 141 (byggsaksförskriften) finns bestämmelser 

om kommunens tillsyn och av 15 kap. 3 § byggsaksföreskriften som reglerar tidsavgränsade 

tillsynskrav kan man av 2 st. utläsa att i en tvåårsperiod från och med 1 januari 2013 ska 

kravet på universell utformning vid åtgärder ingå i kommunens prioriterade tillsynsområde. 

Nära kopplat till tillsyn är också vilka sanktionsmöjligheter som finns. I motiven uttalades att 

det redan finns en mängd sanktionsmöjligheter samt att kommunens tillsynsansvar innebär en 

allmän skyldighet att övervaka olagliga förhållanden. Det var dock oklart i vilken 

utsträckning kommunen förpliktigas att följa upp konkreta överträdelser.142 Problem med 

uppföljningen ansågs till stora delar bero på bristande tillsyn och för att åtgärda detta 

föreslogs att kommunenens skyldighet att följa upp överträdelser av NPBL borde 

förtydligas.143 Idag anges i 32 kap. 1 § NPBL att kommunen ska ingripa mot överträdelser av 

lagen eller tillhörande föreskrifter. 32 kap. NPBL reglerar även vilka sanktionsmöjligheter 

som finns och innefattar bland annat föreläggande i 32 kap. 3 §. Föreläggande kan enligt 32 

kap. 5 § NPBL, kombineras med vite.  

  

                                                 
140 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 157.  
141 FOR-2010-03-26-488.   
142 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 162. 
143 Ot.prp. nr 45 (2007–2008), s. 172. 
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7 Diskrimineringsskydd i norsk lagstiftning 

I en utredning från år 2001144 fastslogs att jämlikhet och deltagande fullt ut i samhället är det 

överordnade målet i funktionshinderpolitiken. Granskningen av livsvillkoren för 

funktionshindrade visade dock att det inom de flesta områden finns ett gap mellan de politiska 

målen och verkligheten.145 En kommitté tillsattes med uppdrag att utarbeta lagförslag för att 

stärka skyddet mot diskriminering för funktionshindrade personer.146 Kommittén ansåg att 

diskrimineringslagstiftning är ett lämpligt instrument för att stärka jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning och föreslog att en diskriminering- och tillgänglighetslag skulle 

införas.147 Departementet valde att ansluta sig till kommitteens förslag att införa en sådan lag 

och hävdade att den dåvarande regleringen inte kunde säkerställa jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning.148 År 2008 infördes ÄDTL som ersattes 1 januari år 2014 av DTL. 

I 1 § DTL anges lagens syfte, vilket är att främja jämställdhet oavsett funktionsnedsättning. 

Jämställdhet innefattar jämlikhet, lika rättigheter och möjligheter, tillgänglighet och 

anpassningsåtgärder. Lagen ska också bidra till att hinder och barriärer som samhället skapat 

åtgärdas samt förhindra att nya hinder skapas. Lagen gäller, enligt 2 § DTL, inom alla 

samhällsområden förutom inom familjelivet och andra förhållanden av personlig karaktär. 

Förbudet mot diskriminering regleras i 5 § DTL och innefattar såväl direkt som indirekt 

särbehandling. Förbud mot trakasserier och förbud mot instruktioner att diskriminera och 

trakassera finns i 8 § och 10 § DTL. I 12 § DTL anges att brister i att uppfylla skyldigheten 

till universell utformning enligt 13 § eller skyldigheten att vidta individuella 

anpassningsåtgärder enligt 16, 17 och 26 §§ räknas som diskriminering. Begreppet 

utformning syftar till den ursprungliga utformningen av fysiska förhållanden medan 

anpassning betecknar de åtgärder som vidtas på befintliga fysiska förhållanden för att uppnå 

universell utformning.149 

7.1 Universell utformning 

Universell utformning innebär att utformningen ska vara inkluderande, och utgångspunkten är 

att huvudlösningen ska kunna användas av så många som möjligt, oavsett de enskilda 

                                                 
144 NOU 2001: 22. 
145 NOU 2001: 22, s. 425. 
146 NOU 2005: 8, s. 31. 
147 NOU 2005: 8, s. 132, ang. lagförslaget se kap. 10 NOU 2005:8.  
148 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 70. 
149 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 136. 
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personernas förutsättningar.150 Kravet på universell utformning finns i 13 § DTL, och i 

bestämmelsens 3 st. anges att offentliga och privata verksamheter som riktar sig mot 

allmänheten har en skyldighet att säkerställa universell utformning av verksamhetens 

allmänna funktion så länge det inte medför en oproportionerlig börda. I DTL införs universell 

utformning som ett rättskrav i form av en rättsligt bindande standard som innehåller 

förpliktelser och utlöser sanktioner vid överträdelser. Det innebär att definitionen av 

universell utformning, i denna lag, måste vara mer precis än när begreppet universell 

utformning används som målsättning vid i handlingsplaner.151  

I motiven gjordes gällande att universell utformning innefattar begreppet tillgänglighet men 

sträcker sig vidare än så. Tillgänglighet kan säkras genom en alternativ ingång för 

rullstolsburna personer på baksidan av en byggnad eller med ad hoc-lösningar, exempelvis 

genom individuell hjälp att komma in i en byggnad. En specialingång för rullstolsburna 

personer är inte i linje med idealet om universell utformning och ad hoc-lösningar framstår 

ofta som kränkande och stigmatiserande. Detta betyder inte att trappor måste tas bort, en 

huvudingång med både trappor och ramp kan vara tillräckligt. Avgörande är om utformningen 

har en tillräckligt inkluderande prägel. Universell utformning, som rättslig norm, går utöver 

traditionella krav på anpassningsåtgärder för att säkerställa tillgänglighet för vissa grupper av 

personer med funktionsnedsättning. Universell utformning säkerställer inte endast 

tillgänglighet, utan tillgänglighet på likvärdiga villkor. I förarbetena påpekades även att en 

universell utformning kommer få positiva effekter utöver att tillgodose tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Exempelvis kommer många äldre, gravida och föräldrar 

med små barn dra nytta av förbättrad tillgänglighet.152 

7.1.1 Proportionalitetsbedömningen 

Av 13 § 3 st.  DTL framgår att kravet på generell anpassning eller universell utformning 

avgränsas mot åtgärder som innebär oproportionerlig börda. Vid denna bedömning ska det 

särskilt beaktas vilka effekter anpassningen får för undanröjandet av funktionshindrande 

barriärer, om verksamhetens allmänna funktion är av offentlig karaktär, vilka kostnader som 

krävs för anpassningsåtgärden, verksamhetens resurser samt säkerhetsfrågor och 

kulturhänsyn. Av lagens motiv framgår att det kommer krävas åtgärder som kan vara praktiskt 

svåra att genomföra såväl som kostsamma för att uppnå universell utformning. Krav på att 

                                                 
150 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 137. 
151 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 136. 
152 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 137 f. 
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byggnader ska vara universellt utformade kan också komma att krocka med andra intressen 

och det är viktigt att det görs en konkret bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om 

universell utformning innebär en oproportionerlig börda för den enskilde.153  

Centralt vid bedömningen är kostnaderna för åtgärden och verksamhetens ekonomiska 

situation. Som utgångspunkt angavs i motiven att det inte är lämpligt att ålägga en så pass 

långtgående skyldighet att genomföra kostsamma anpassningsåtgärder att verksamheten i 

fråga måste läggas ner. Å andra sidan kan kraven inte heller ligga så lågt att en 

anpassningsåtgärd som skulle leda till nytta för många personer, och som det är rimligt att 

verksamheten vidtar, faller utanför lagens ramar med hänvisning till rent ekonomisk hänsyn. 

Vidare hänvisades till att proportionalitetsbedömningen innebär att den positiva effekten och 

betydelsen av anpassningsåtgärden vägs mot de kostnader och andra belastningar som följer 

av åtgärden. På det sättet säkras en balans mellan motstående intressen. Att det görs en 

konkret bedömning i varje enskilt fall innebär att kraven som ställs anpassas till verksamheten 

i fråga. En större verksamhet med bra ekonomi kan åläggas mer långtgående förpliktelser än 

en mindre verksamhet med sämre ekonomi. I enskilda fall kan det också vara aktuellt att se 

till vilka kostnaderna blivit ifall verksamheten från början blivit universellt utformad. En 

verksamhet ska alltså inte kunna kringgå lagens krav genom att underlåta att säkerställa 

universell utformning i ett tidigt skede av byggning eller renovering för att sedan hävda att 

anpassning skulle bli oproportionerligt dyrt. Detta antyder att proportionalitetsbedömningen 

är mindre aktuell vid utformning av nya byggnader riktade mot allmänheten.154  

Andra centrala delar i proportionalitetsbedömningen är, som framfördes i motiven, åtgärdens 

effekt för att åtgärda funktionshindrande barriärer samt hänsyn till säkerhetsfrågor och 

kulturhänsyn. De åtgärder som främst kommer på fråga att vidta är de som bedöms vara 

kostnadseffektiva, när betydande förbättringar av tillgängligheten kan ske till relativt små 

kostnader. I en del fall finns redan en särlösning som säkerställer tillgänglighet men inte 

universell utformning. Den faktiska nyttoeffekten vid universell utformning kommer då vara 

lägre än om utgångspunkten är otillgänglighet. Åsikten som framfördes i motiven är att detta 

kan tillmätas betydelse vid proportionalitetsbedömningen, dock inte utan att hänsyn tas till 

vilken grad särlösningen framstår som segregerande och stigmatiserande. Fördelarna med 

anpassning måste även vägas mot säkerhetsfrågor, absoluta säkerhetskrav kan inte åsidosättas 

                                                 
153 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s.144. 
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för att uppnå universell utformning. Fördelarna med anpassning måste ibland också vägas mot 

kulturhänsyn. I vissa fall måste särlösningar accepteras när universell utformning inte kan ske 

utan att komma i konflikt med tungt vägande kulturhänsyn. 155 

7.1.2 Omfattningen av kravet på universell utformning 

Att en proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt fall besvarar inte frågan kring 

vilka typer av åtgärder som kan bli aktuella och vad kravet på universell utformning faktiskt 

omfattar. I förarbetena anfördes att kravet gäller för anpassningsåtgärder som kan vidtas med 

relativt enkla medel.156 Detta kan innebära kontrastmarkering och borttagning av trösklar. 

Åtgärdandet av trappsteg är också något som bör bedömas i enlighet med 13 § DTL. Några 

enstaka trappsteg vid en ingång kan ibland åtgärdas med enkla medel men kan ibland också 

vara mycket kostsamt. Exempel på kostsamma åtgärder som kan falla utanför bestämmelsen 

är nyinstallation av hiss. En konkret bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. 

Ålägganden om större ändringar vad gäller existerande byggnader måste dock avvaktas med 

tills det finns föreskrifter om universell utformning för olika byggnadskategorier.157 Kravet i 

13 § DTL rör verksamhetens allmänna funktion vilket innebär att kravet på universell 

utformning gäller de delar som är riktade mot allmänheten. Kravet på universell utformning 

måste också avgränsas mot åtgärder som fundamentalt ändrar verksamhetens karaktär eller 

funktion.158 

7.1.3 Vilka lokaler och vems ansvar 

Kravet på universell utformning enligt 13 § DTL gäller som konstaterats ovan för offentliga 

och privata verksamheter som riktar sig mot allmänheten. I motiven gjordes gällande att syftet 

med anpassningsreglerna är att förbättra förutsättningarna för personer med 

funktionsnedsättning att delta i samhället på lika villkor som andra. Anpassningsåtgärder 

inom de offentliga är därför av central betydelse. Främjandet av tillgänglighet och 

jämställdhet beskrivs som en fråga om grundläggande samhällsvärderingar som demokrati 

och skydd för mänskliga rättigheter. Dessa omständigheter gör att även privata verksamheter 

som riktas mot allmänheten omfattas av kraven på anpassningsåtgärder. Exempel på 

offentliga verksamheter som omfattas av bestämmelsen är statliga kontor dit allmänheten ska 

kunna vända sig, idrottsanläggningar, offentlig transport, kulturbyggnader samt skolor, 

                                                 
155 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 145. 
156 NOU 2005: 8, s. 233. 
157 Rundskriv Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, s. 24 f.  
158 Ot.prp. nr 44. (2007/2008), s. 148 f. 
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daghemsverksamhet och sjukhus. Privata verksamheter som är riktade mot allmänheten kan 

vara butiker, hotell och restauranger. I motiven påpekades även att det är själva verksamheten 

som är ansvarig att vidta anpassningsåtgärder. Det innebär att verksamheter som bedrivs i 

hyrda lokaler inte kan frånskriva sig ansvar med hänvisning till uthyraren. Ifall ett 

hyreskontrakt begränsar verksamhetens möjligheter att vidta fysiska ändringar är detta något 

som kan beaktas vid proportionalitetsbedömningen.159  

7.2 Generell och individuell anpassning  

I DTL återfinns krav på generella såväl som individuella anpassningsåtgärder. De krav på 

generella anpassningsåtgärder för att uppnå universell utformning, som beskrivits ovan, 

saknar motsvarighet i den svenska diskrimineringslagstiftningen. De bestämmelser som bäst 

motsvarar dessa finns istället i PBL:s krav på åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder. Förutom 

att PBL reglerar tillgänglighet och användbarhet och NPBL universell utformning är den stora 

skillnaden reglernas placering och de konsekvenser som följer av detta. En annan skillnad är 

att proportionalitetsbedömningen i PBL avgränsas till praktiska och ekonomiska hänsyn 

medan DTL:s bedömning innefattar fler parametrar.  

Krav på individuella anpassningsåtgärder finns i 16, 17 och 26 §§ DTL. Medan kravet på 

generella anpassningsåtgärder inte har någon motsvarighet i den svenska 

diskrimineringslagstiftningen finns i DiskL krav på individuella anpassningsåtgärder vad 

gäller arbetsliv och högskola vilket redogjorts för i avsnitt 4.4.1. 26 § DTL innehåller rätt till 

individuella anpassningsåtgärder för arbetssökande och arbetstagande, 17 § DTL regleras rätt 

till anpassningsåtgärder inom skolväsendet medan det i 16 § DTL finns bestämmelser om 

individuella anpassningsåtgärder avseende kommunala tjänster, exempelvis 

daghemsverksamhet. Gemensamt för dessa bestämmelser är att rätten till anpassningsåtgärder 

inte får innebära en oproportionerlig börda för verksamheten. Vid 

proportionalitetsbedömningen ska det särskilt läggas vikt vid vilka effekter anpassningen får 

för undanröjandet av funktionshindrande barriärer, vilka kostnader som krävs för 

anpassningsåtgärden samt verksamhetens resurser. 

7.3 Tillsyn över kraven på generell anpassning (universell utformning) 

Bestämmelser kring universell utformning av byggnader finns både i DTL och NPBL och 

dessa lagar är tänkt att samverka med varandra. I 15 § DTL anges att avseende byggnader 
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gäller kraven på universell utformning som följer av NPBL. Det innebär att de allmänna 

reglerna om universell utformning och reglerna om tillsynsansvaret i NPBL får betydelse 

även utifrån DTL:s perspektiv. I 28 § DTL regleras tillsynsansvaret och där anges att 

likestilling og diskrimineringsomdudet (LDO) och likestilling og diskrimineringsnämnden 

(nämnden) ansvarar för tillsynen. LDO och nämnden ska dock inte utöva tillsyn över reglerna 

i 15 § DTL. Tillsynsansvaret i NPBL har beskrivits i avsnitt 6.2. Enligt 13 § 5 st. DTL 

föreligger inte skyldighet till universell utformning enligt DTL ifall verksamheten uppfyller 

närmare bestämmelser i annan lag eller föreskrifter gällande innebörden av skyldigheten till 

universell utformning. Utgångspunkten är att universell utformning ska säkras i själva 

byggprocessen genom tillsyn i enlighet med NPBL. Undersökningar visar dock att kraven inte 

alltid följs fullt ut. Om en åtgärd inte är utförd i enlighet med de byggtekniska föreskrifternas 

krav på universell utformning, kan LDO och nämnden inom sin kompetens, pröva om 

skyldigheten till universell utformning som följer av 13 § DTL uppfylls. Ifall skyldigheten 

inte efterföljs kan de fastslå att diskriminering föreligger.160  

LDO och nämndens kompetensområde regleras i lov om Likestillings- og 

diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda161 (DiskombudsL). Ifall 

en verksamhet som är riktad mot allmänheten har bristande universell utformning i 

byggnaden kan LDO bedöma saken i förhållande till skyldigheten till universell utformning i 

13 § DTL. Av 3 § 4 st. DiskombudsL framgår att saken kommer till LDO genom att den som 

anser sig diskriminerad, i detta fall på grund av bristande tillgänglighet, anmäler detta till 

LDO eller genom att LDO på eget initiativ tar ställning till frågan. LDO kan göra ett uttalande 

i enlighet med 3 § 3 st. DiskombudsL, om huruvida det föreligger diskriminering och ska 

också försöka se till att parterna frivilligt rättar sig efter uttalandet. Ifall detta inte sker kan 

LDO föra ärendet vidare till nämnden. Om ett uttalande från ombudet framförs till nämnden 

kan denna, enligt 7 § DiskombudsL fatta beslut om att det föreligger bristande universell 

utformning. För att se till att diskrimineringen upphör kan nämnden enligt bestämmelsens 2 

st. fastställa ett åläggande om rättelse eller andra åtgärder samt fastställa en frist för när 

åläggandet ska vara uppfyllt. 8 § DiskombudsL ger också nämnden möjlighet att besluta om 

vite för att försäkra att åläggandet enligt 7 § DiskombudsL efterföljs. Vitet gäller löpande tills 

                                                 
160 Rundskriv Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, s. 23. 
161 LOV 2005-06-10 nr 40. 
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åläggandet uppfylls. Nämndens beslut kan även i enlighet med 12 § DiskombudsL prövas 

inför domstol.  

DTL innebär en möjlighet att göra rätten till tillgänglighet gällande. Ramarna för i vilken 

omfattning universell utformning kan krävas utgörs av proportionalitetsbedömningen. Det 

innebär att det avseende universell utformning av befintliga byggnader endast kan ställas krav 

på sådant som går att åtgärda med relativt enkla medel vilket kan tänkas motsvara den 

svenska regleringen kring enkelt avhjälpta hinder. Tillsynsansvaret i NPBL och PBL är 

liknande, ansvaret ligger hos kommunerna och sanktionsmöjligheterna som existerar är 

detsamma som vid överträdelser av andra bestämmelser i lagen. Skillnaden blir då att medan 

LDO och nämnden har de möjligheter som beskrivits ovan kan DO som enligt 4 kap. 1 § 

DiskL ska utöva tillsyn över DiskL inte göra uttalanden angående bristande tillgänglighet 

eftersom detta inte klassificeras som diskriminering. I Norge kan en person med 

funktionsnedsättning som anser sig diskriminerad på grund av bristande universell utformning 

anmäla detta till LDO och på så sätt göra sin rättighet gällande medan en person med 

funktionsnedsättning i Sverige, åtminstone i dagsläget, saknar motsvarande möjlighet.  
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8 Fysisk tillgänglighet som mänsklig rättighet 

Efter att Sverige och Norge skrivit under konventionen valde Sverige att relativt omgående 

även ratificera konventionen i och med att den svenska regleringen, i stora drag, ansågs 

överensstämma med konventionens bestämmelser. Norge valde att avvakta tills ny plan- och 

bygglagstiftning såväl som ny diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning hade införts 

innan konventionen ratificerades. I norsk rätt har det vidtagits fler aktiva åtgärder för att 

uppfylla konventionens krav varför analysen i första hand kommer fokusera på de brister och 

de behov av förändring jag menar finns i den svenska tillgänglighetslagstiftningen.  

8.1 Likheter och skillnader mellan Sverige och Norge 

I Sverige och Norge finns som beskrivit både likheter och skillnader i hur 

tillgänglighetsaspekten beaktas. Innan jag går in på en mer detaljerad analys kring den 

svenska rätten och de förändringsbehov jag anser finns redogör jag för de centrala likheterna 

och skillnaderna som finns mellan Sverige och Norge, både vad gäller den faktiska 

regleringen och lagstiftarens motiv. Den faktiska regleringen, de krav som går att ställa på nya 

och existerande byggnader visar inte alltför stora skillnader. Syftet är inte heller att göra en 

jämförelse på detaljnivå av exempelvis bestämmelser av lutning på en ramp i Sverige och 

Norge. Generellt sett kan sägas att för nya byggnader ställs krav på tillgänglighet och 

användbarhet alternativt universell utformning medan kraven på befintliga byggnader är mer 

begränsade. PBL och NPBL innehåller mer generella bestämmelser medan detaljerade regler 

kring vad som krävs för att uppfylla tillgänglighetskraven eller kraven på universell 

utformning regleras i föreskrifter. En skillnad är att NPBL ställer krav på universell 

utformning medan användbarhet och tillgänglighet är termerna som återfinns i PBL. I den 

norska rätten beskrivs universell utformning ha en vidare innebörd än termen tillgänglighet. I 

svenska motiv angavs dock att begreppen tillgänglighet och användbarhet ibland används 

synonymt med begrepp som design för alla och universal design vilka har motsvarande 

innebörd som universell utformning.   

Vilka krav som kan ställas avseende befintliga byggnader måste avgöras i varje enskilt fall av 

en proportionalitets- eller rimlighetsbedömning. Denna bedömning regleras i den svenska 

plan- och bygglagstiftningen medan den i Norge regleras i diskrimineringslagstiftningen. Den 

norska proportionalitetsbedömningen innehåller fler delar än den svenska. Säkerhets- och 

kulturhänsyn kan visserligen antas vara relevant även i Sverige fastän det inte uttalas. 

Säkerhetsaspekten bör ingå i huruvida åtgärden praktiskt sett är enkel att genomföra. Den 
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väsentliga skillnaden blir då att nyttan för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i 

norsk rätt medan den svenska rätten begränsas till praktiska och ekonomiska förutsättningar. 

Kraven som kan ställas kan ändå ses som relativt likvärdiga, skillnaden som finns är 

möjligheter att göra rätten till tillgänglighet gällande som följer av reglernas placering. Att 

fysisk tillgänglighet faktiskt är en fråga om mänskliga rättigheter framkommer tydligare i de 

norska förarbetena. Medan propositionen till NPBL innehåller hänvisning till tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning ifrån ett människorättsperspektiv, och bland annat 

syftar till art. 9 i konventionen, nämns konventionen inte över huvud taget i propositionen till 

PBL. I propositionen till DiskL nämns visserligen konventionen och att den innehåller 

bestämmelser kring tillgänglighet och diskriminering men avsnittet är väldigt kortfattat och 

det går inte att se att den fått genomslag i lagstiftningen.162 I propositionen till DTL nämns att 

syftet med konventionen är att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning lika möjligheter 

att göra sina mänskliga rättigheter gällande, att tillförsäkra jämlikhet, samt att undanröja 

hinder som särskilt drabbar personer med funktionsnedsättning.163 Syftet i 1 § DTL 

överensstämmer bra med vad som anges vara syftet med konventionen vilket tyder på att 

konventionen beaktats vid utformandet av DTL.  

8.2 Universell utformning istället för tillgänglighet 

I den norska lagstiftningen, inom detta område, är universell utformning ett centralt begrepp 

medan begreppet inte återfinns i den svenska regleringen överhuvudtaget. I Norge finns en 

handlingsplan med målsättningen att landet ska vara universellt utformat år 2025. I denna 

anges att universell utformning är ett uttryck för en samhällsvärdering om jämlikhet.164 

Begreppet universell utformning finns även definierat i art. 2 i konventionen. Att personer 

med funktionsnedsättning exempelvis ska ha möjlighet att kunna nyttja huvudentrén och inte 

tvingas till en sidoingång eller liknande särlösningar är en fråga om värdighet, om 

människovärde. Mänskliga rättigheter handlar om jämlikhet varför tillgänglighet enligt min 

mening inte är tillräckligt. Viktigt att poängtera i detta skede är att kravet på tillgänglighet och 

användbarhet i den svenska lagstiftningen exempelvis innefattar krav på att huvudentrén till 

vissa angivna byggnader ska vara tillgänglig, särlösningar är inte heller i Sverige något som 

förespråkas. I den svenska handlingsplanen för handikappolitiken angavs att intentionerna 

                                                 
162 Prop. 2007/08:95, s. 52. 
163 Ot.prp. nr 44 (2007–2008), s. 55. 
164 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 

tilgjengelighet 2009-2013, s. 2. 
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med plan- och bygglagstiftningen är att generella krav på tillgänglighet och användbarhet ska 

tillgodoses för att minska behovet av särlösningar.165 Detta tankesätt finns alltså även i 

Sverige men det är inte lika tydligt som i Norge. Därför menar jag att det måste till ett 

tydligare perspektivskifte.166 Det behövs ett perspektivskifte som vänder bort från behovet att 

vidta särlösningar för att tillgodose tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och 

istället, i ett inledande skede, fokuserar på att utforma lösningar som kan användas av så 

många personer som möjligt. Viktigt att påpeka är att målgruppen för universell utformning är 

så många som möjligt vilket innebär att det inte endast är personer med funktionsnedsättning 

som kommer kunna dra nytta av ett samhälle som är universellt utformat. Av den anledningen 

menar jag att tankesättet kring universell utformning bör få ett tydligare genomslag i den 

svenska funktionhinderspolitiken. 

Universell utformning kan vara svårt att uppnå i alla lägen och därför lätt ses som en utopi 

eller vision som inte är realistisk med tanke på de ekonomiska konsekvenser som troligtvis 

skulle följa av sådana krav. Universell utformning innebär inte heller att behov av individuella 

anpassningsåtgärder i diskrimineringslagstiftning eller individuella stödinsatser i enlighet 

socialrättslig lagstiftning försvinner. Begreppet sänder dock en tydlig signal, nämligen att 

kränkande och stigmatiserande särlösningar inte är godtagbart. Som jag nämnde ovan är 

tillgänglighet utan jämlikhet är inte tillräckligt. Begrepp såsom jämlikhet, centralt från ett 

människorättsperspektiv, är återkommande i den norska tillgänglighetslagstiftningen, medan 

begreppet inte tillmäts betydelse på samma sätt i den svenska regleringen. Att införa en 

målsättning och krav på universell utformning skulle därför förstärka allas möjlighet till 

delaktighet på lika villkor och på så sätt stärka rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning.      

8.3 Vikten av reglering i plan- och bygglagstiftning 

Fysisk tillgänglighet till byggnader handlar om hur byggnader konstrueras. Därför är det en 

självklarhet att det måste finnas regler i plan- och bygglagstiftning som säkerställer att 

byggnader uppfyller relevanta tillgänglighetskrav. Krav som ställs på byggnader kan omöjligt 

vara detsamma avseende befintliga byggnader och när nya byggåtgärder ska vidtas. För att 

uppnå universell utformning menar jag att det är viktigt att krav på universell utformning både 

uppställs och efterlevs vid nybyggnation, ombyggnation och ändring av byggnader. Fysisk 

                                                 
165 Prop. 1999/2000:79, s. 47. 
166 Se även resonemang i Ds 2010:20 del 1, s. 225-229. 
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tillgänglighet är en mänsklig rättighet vilket innebär en skyldighet att vidta skäliga 

anpassningsåtgärder. Kostnader för sådana anpassningsåtgärder kan undvikas om det byggs 

rätt från början och det är därför reglerna i PBL och tillhörande föreskrifter måste vara tydliga 

vilket även inkluderar tydlighet kring tillsynsregleringen. Förändringen att 

tillgänglighetskraven ska bedömas i ett tidigare skede är därför positivt. Förhoppningsvis 

leder det till att det i större utsträckning byggs rätt från början. Regeringens förslag att införa 

lättnader avseende tillgänglighetskraven måste däremot ses som ett steg i fel riktning. Även 

om det är ett mindre avsteg med ett bra syfte, att minska bostadsbristen för unga och 

studenter, innebär det att personer med funktionsnedsättning utestängs från att bo och besöka 

dessa vilket inte kan anses ligga i linje med en målsättning att uppnå universell utformning.   

Tillgänglighetskrav avseende befintliga byggnader avgränsas i PBL till enkelt avhjälpta 

hinder medan det i NPBL saknas krav på universell utformning av befintliga byggnader. Den 

lösning som valdes i Norge är att det finns en möjlighet att införa föreskrifter avseende olika 

byggnadskategorier innehållande tidsfrister till när dessa ska vara universellt utformade. 

Tanken är att krav ska kunna ställas stegvis, att exempelvis börja med en föreskrift kring att 

alla skolbyggnader ska vara universellt utformade inom en viss tidsfrist. Som jag ser det låter 

det i teorin som en bra idé, men i och med att några föreskrifter ännu inte utfärdats och något 

resultat eller konsekvenser därmed inte kan utvärderas är det svårt att bedöma om det är en 

bra lösning. En sak att ha i åtanke är även att ifall det skulle vara ett tillvägagångssätt som 

fungerar i Norge betyder det inte nödvändigtvis att det är en lösning som bör eftersträvas i 

Sverige. Krav av det slaget medför givetvis samhällsekonomiska kostnader och en omfattande 

utredning skulle behövas innan det är möjligt att ta ställning till en sådan lösning. De krav 

som idag finns avseende existerande byggnader i Norge återfinns i DTL, kraven kan enligt 

min bedömning anses motsvara de krav som uppställs på enkelt avhjälpta hinder i PBL. Det 

finns fördelar med att reglerna placeras i diskrimineringslagstiftningen vilket kommer 

utvecklas senare, däremot skulle jag gärna se att bestämmelsen även fanns i NPBL. De 

relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärderna, såsom borttagning av trösklar och 

installerande av ramp, som bedöms krävas i enlighet med DTL bör enligt min mening även 

återfinnas som krav i NPBL. Orsaken till att jag anser att kraven bör finnas i plan- och 

bygglagstiftningen är det jag nämnde inledningsvis, det är i grunden denna som ska 

säkerställa att relevanta tillgänglighetskrav till byggnader uppfylls.   
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8.4 Kostnadsfrågan ofrånkomlig vid existerande byggnader 

Att existerande byggnader i relativt stor utsträckning kan ha brister ur tillgänglighetsaspekt är 

naturligt i och med att det inte alltid har setts som en självklarhet att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Att det ur en 

kostnadsmässig aspekt inte är möjligt att bygga om alla otillgängliga byggnader är en 

självklarhet. När det gäller existerande byggnader är  kostnadsfrågan den aspekt som 

återkommande lyfts. Det är kostnadsfrågan som är orsaken till att det avstods från att införa 

krav på universell utformning kring existerande byggnader i NPBL och kostnadsfrågan är 

också det som verkar sätta stopp för en svensk diskrimineringslagstiftning. I vilken 

utsträckning krav kan ställas, hur en proportionalitets- eller rimlighetsbedömning ska göras är 

inte något jag kommer gå in närmare på i och med att det skulle kräva en kostnadsanalys 

vilket ligger utanför både mitt kompetensområde samt syftet för min uppsats. Det faktum att 

så mycket kretsar kring den ekonomiska aspekten innebär dock att jag inte helt kan bortse 

från denna. Det jag istället kan fråga mig är vilka intressen som bör vägas in vid bedömningen 

kring vilka hinder i existerande byggnader som bör åtgärdas. Som konstaterats tidigare så är 

den stora skillnaden mellan svensk och norsk reglering huruvida nyttan för personer med 

funktionsnedsättning ska vägas in i bedömningen eller inte. Utifrån en människorättsmodell är 

svaret givet, då borde nyttan för personer med funktionsnedsättning vara av central betydelse. 

Rent praktiskt går det dock fråga sig hur nyttan egentligen vägs mot kostnader. Det borde 

kunna ställas mer långtgående krav ifall nyttan för personer med funktionsnedsättning blir 

betydligt större. Oavsett kommer dock de yttersta ramarna utgöras av kostnaden och den för 

hindret ansvariges förmåga att bära kostnaden vilket innebär att nyttoaspektens betydelse 

riskerar att vara ytterst begränsad. 

En annan fråga är vem som ska ansvara för att hindret åtgärdas eller för att universell 

utformning uppnås. I den norska rätten är det verksamheten som ansvarar medan vem som 

ansvarar, fastighetsägare eller verksamhetsutövare, i den svenska rätten får avgöras från fall 

till fall. Om skillnaden beror på att reglerna är placerade på olika ställen eller inte är svårt att 

svara på. Kanske följer det sig naturligt att verksamheten ansvarar när det handlar om 

diskriminering medan det är svårare att avgöra vem som ska ansvara enligt plan- och 

bygglagstiftning. Det kan givetvis vara så att det är rimligt att det avgörs från fall till fall men 

det kan också innebära oklarheter kring vem som ansvarar och leda till att hinder som borde 

avhjälpas inte avhjälps eftersom det råder tveksamhet kring vem som faktiskt bär ansvaret.  
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8.5 Problem med plan- och bygglagstiftning  

Att tillgänglighet till byggnader i första hand bör regleras i plan- och bygglagstiftning innebär 

inte att sådan lagstiftning ensam kan uppfylla rätten till tillgänglighet som följer av 

konventionen. Anledningen till detta är att PBL till sin karaktär inte är någon 

rättighetslagstiftning. I PBL ställs krav på att byggnader ska utformas så att de är tillgängliga 

och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det innebär 

skyldigheter för de ansvariga men ger inte några direkta rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Medan de svenska tillgänglighetsreglerna främst finns i PBL innebär 

den norska rätten ett samspel mellan regler i NPBL och DTL. I den norska rätten kan man 

även se att människorättsperspektivet har ett tydligare genomslag. Innebär reglernas placering 

då att den fysiska tillgängligheten till byggnader är bättre i Norge än i Sverige? Det kan jag 

inte svara på och har heller inte att för avsikt att försöka. Bara för att krav på tillgänglighet 

återfinns i norsk diskrimineringslagstiftning innebär det inte att kraven i sig är mer 

långtgående. Som angetts tidigare är min bedömning att kraven, trots de skillnader jag 

redogjort för, kan ses som relativt likvärdiga. Problemet med PBL är inte att kraven som ställs 

inte är tillräckliga utan att uppföljningsrapporter visar på att kraven inte alltid uppfylls.167 I 

och med att det finns tydliga krav kan man tänka sig att det är uppföljningen som brister 

vilket också rapporten tyder på.168 Att PBL inte ger rättigheter utan endast ålägger 

skyldigheter är givetvis problematiskt sett ur en människorättsmodell. Ifall dessa skyldigheter 

alltid följdes fullt ut skulle bristen på rättigheter inte bli lika uppenbar men nu ser det inte ut 

på det sättet. Reglering kring att en byggnad ska vara tillgänglig är långtifrån samma sak som 

att en person med funktionsnedsättning har rätt till tillgänglighet till byggnaden. Utifrån ett 

människorättsperspektiv är den skillnaden monumental, finns ingen rättighet kan det omöjligt 

finnas några sätt att göra rättigheten gällande.  

8.6 Behov av diskrimineringslagstiftning 

Reglerna kring fysisk tillgänglighet måste enligt min mening i grunden ligga i plan- och 

bygglagstiftning. Det verkar dock vara problematiskt att se till att dessa regler efterföljs, både 

i Sverige och Norge har detta problem påpekats. Diskrimineringslagstiftningen kan därför ses 

som ett nödvändigt verktyg för att tillförsäkra genomförandet av dessa regler och inte minst 

för att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet att göra sin rätt till tillgänglighet 

                                                 
167 Boverket, 2010, s. 33 samt Handisam, 2013, s. 55.   
168 Boverket, 2010, s. 33. 
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gällande. I Sverige finns visserligen ett relativt omfattande skydd mot diskriminering för 

personer med funktionsnedsättning. De allmännas skyldighet att verka för delaktighet och 

motverka diskriminering är grundlagsstadgat och skydd mot diskriminering på grund av 

funktionshinder finns i de tio samhällsområden DiskL omfattar. Den stora bristen är dock att 

bristande tillgänglighet inte klassificeras som diskriminering. I konventionen görs en koppling 

mellan rätt till tillgänglighet och icke-diskrimineringsprincipen, en koppling som DTL ger 

uttryck för men som helt saknas i den svenska lagstiftningen. Riksdagen har visserligen fattat 

beslut om regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag med bristande 

tillgänglighet som diskrimineringsform. I skrivande stund har det gått ca 18 månader och 

ännu har inget lagförslag lagts fram. Så länge bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning inte klassas som diskrimineringsform menar jag att skyddet för personer 

med funktionsnedsättning är urholkat. 

Vad gäller diskrimineringslagstiftningen finns alltså en stor skillnad, det går att fråga sig vad 

det beror på, varför har människorättsmodellen som följer av konventionen fått genomslag i 

den norska diskrimineringslagstiftningen och inte den svenska? Synsättet att fysisk 

tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och förslaget att införa bristande 

tillgänglighet som diskrimineringsform har funnits även i Sverige sedan år 2006. Skillnaden 

är att det för svensk del ännu inte fått genomslag lagstiftningsmässigt. Jag har tidigare 

redogjort för de argument som framförts för att det finns ett behov av en sådan lagstiftning 

och det enda motargument som redovisats är en oro för de ekonomiska konsekvenserna. Det 

är oron för hur samhällsekonomin och näringslivet kommer påverkas som bromsar upp denna 

reglering. Att de ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda bör dock inte vara en 

anledning att ytterligare skjuta på sådan lagstiftning. Anses det med hänsyn till 

samhällsekonomiska kostnader vara ohållbart att införa krav som går utöver gällande krav 

som idag följer av PBL kan man begränsa kraven i DiskL till att motsvara de krav som redan 

följer av dagens reglering. Efterhand kan kraven skärpas i PBL och då kan kraven i DiskL 

följa därefter. En sådan lösning skulle inte innebära att kraven på tillgänglighet skärps, 

däremot skulle personer med funktionsnedsättning, genom ett diskrimineringsförbud, ges en 

rätt till tillgänglighet till byggnader som motsvarar den skyldighet som idag följer av PBL.  

Tillgänglighet som rättighet, som en fråga om ickediskriminering och jämlikhet innebär en 

förändring som från ett ideologiskt perspektiv har stor betydelse. För att de synsätt som 

konventionen ger uttryck för ska få genomslag fullt ut krävs det något utöver regleringen i 



56 

  

PBL. Det handlar dock inte bara om att ett synsätt ska få genomslag, det handlar om att införa 

verktyg för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra rätten till tillgänglighet 

gällande. En diskrimineringslagstiftning kommer naturligtvis inte innebära att tillgängligheten 

till byggnader per automatik blir bättre, däremot ges en annan möjlighet för individen att 

driva tillgänglighetsfrågan. Det går givetvis att ifrågasätta om diskrimineringslagstiftning är 

rätt väg att gå. Med hänvisning till den norska regleringen, de förslag som lagts fram 

avseende svensk reglering och kopplingen till icke-diskriminering som finns i konventionen 

menar jag att det definitivt är rätt lösning. Frågan man kan ställa sig då är hur regleringen bör 

utformas? Jag menar att det förslag som lagts fram i departementsstencilen kan vara en bra 

lösning. Även i DiskL skulle jag dock föredra att begreppet universell utformning införs, detta 

som en indikation till att välja den lösning som är mest inkluderande om det finns olika sätt 

tillgänglighet kan tillgodoses på. De faktorer som bör vara med i bedömningen är detsamma 

som de som återfinns i den norska regleringen samt de som räknas upp i det förslag till 

reglering som lagts fram i Sverige. Uppräkningen bör liksom den i DTL eller i det svenska 

förslaget inte vara uttömmande men lyfta fram de viktigaste omständigheterna. De faktorer 

som främst bör beaktas enligt min mening är nyttan för personer med funktionsnedsättning, 

ifall kraven följer av annan lagstiftning, verksamhetens resurser samt kostnaden för åtgärden. 

Även när lagförslaget ses utifrån ett rättighetsperspektiv är det ofrånkomligt att det, avseende 

vilka åtgärder som kan krävas, måste ske en proportionalitetsbedömning med huvudsakligt 

fokus på kostnaderna för åtgärden och verksamhetens förmåga att bära kostnaden.  

8.7 Begreppsförvirring och behov av enhetlig begreppsanvändning 

En tydlig åtskillnad mellan funktionsnedsättning som är knutet till individen och 

funktionshinder som något som uppkommer i samspel mellan en person med 

funktionsnedsättning och hinder och barriärer i omgivningen ligger i linje med konventionens 

grundtanke och den nordiska relativa funktionhinderssynen. Vad som gör det svårt är den 

rådande begreppsförvirringen, nationellt såväl som internationellt. Socialstyrelsen påpekade 

att den förändrade terminologin innebär att det inte är logiskt att använda uttrycket personer 

med funktionshinder i och med att det antyder att funktionshindret är en individuell egenskap, 

en person har inte ett funktionshinder utan funktionshindret uppstår i förhållande till 

omgivningen.169 Begreppet disability används, liksom funktionshinder, för att beskriva den 

miljörelaterade delen. Trots detta används begreppet knutet till individen genom att begreppet 

                                                 
169 Socialstyrelsen, 2010. 
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persons with disabilities återkommande används i konventionen. Vissa begrepp är svåra att 

översätta utan att innebörden till viss del förändras och disability är ett sådant begrepp. Detta 

kan visserligen medverka till viss begreppsförvirring men vad som är viktigt är inte att den 

svenska översättningen fullt ut motsvarar innebörden av de engelska termerna. Vad som är 

viktigt är att den svenska terminologin motsvarar det synsätt som finns. Det bör finnas ett 

begrepp som syftar till individens funktionsförmåga och ett annat som uttrycker hinder som 

uppstår för personer med funktionsnedsättning i förhållande till miljön. Den distinktionen är 

grunden för rättighetsperspektivet. Det är också det synsättet som råder i Sverige såväl som 

Norge. Skillnaden är att när en översyn över begreppens innebörd gjordes i Norge infördes 

den rådande terminologin även i den norska lagstiftningen. 

För att uppnå ambitionen att förtydliga innebörden av begreppen måste även den nya 

terminologin få genomslag i den svenska lagstiftningen. I samband med att bristande 

tillgänglighet införs som diskrimineringsform bör en genomgång av begreppen göras och 

funktionshinder bytas ut mot funktionsnedsättning i DiskL. Om kraven på tillgänglighet i 

DiskL ska samverka med krav som ställs i PBL, en lösning jag skulle föredra, kan det även 

vara aktuellt att begreppet funktionsnedsättning införs i PBL. Funktionsnedsättning innefattar 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga får anses innefatta nedsättning av syn, hörsel, rörelseförmåga och 

kognitiva förmågor. Det råder inte någon tvekan om att nedsatt rörelse-eller 

orienteringsförmåga kan beskrivas som funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är dock 

ett vidare begrepp än nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och om ett vidare begrepp 

införs är frågan om det skulle innebära en utvidgning av tillgänglighetskraven. För att få en 

uppfattning om vad det skulle kunna innebära kan ledning hämtas från NPBL där begreppet 

funktionsnedsättning finns. Förutom syn, hörsel, rörlighet, kognitiva förmågor som omfattas 

även i PBL nämns där allergi. Vad gäller reglering i PBL kan då god ventilation vara ett krav 

för att uppnå universell utformning eller tillgänglighet och användbarhet för så många som 

möjligt. I 6:21 BBR 18 finns krav på att byggnader och dess installationer ska utformas för att 

ge god luftkvalité i rum där människor vistas mer än tillfälligt. 

Även fast denna uppsats behandlar fysisk tillgänglighet till byggnader för personer med 

funktionsnedsättning får man inte glömma att diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning är vidare än så. Att begreppet funktionsnedsättning som innefattar 

nedsättning av fysiska, psykiska såväl som intellektuella förmågor bör användas i DiskL är 
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därför en självklarhet. I PBL handlar det dock om krav på utformning av byggnader för att 

tillförsäkra fysisk tillgänglighet. Det innebär att det är förståeligt att begreppet nedsatt- rörelse 

eller orienteringsförmåga används för att beskriva den fysiska funktionsnedsättning det främst 

är fråga om. I och med att PBL handlar om fysisk utformning av byggnader är det svårt att se 

att ett införande av begreppet funktionsnedsättning skulle kunna innebära några utökade krav 

med hänsyn till nedsättning av psykiska och intellektuella funktionsförmågor. Krav på god 

ventilation som skulle bli aktuellt för allergiker finns redan av miljö- och hälsomässiga skäl. 

Att byta begrepp skulle därmed inte innebära någon större skillnad. Det innebär naturligtvis 

också att det går att tycka att det inte finns något syftet med det. Utifrån ett 

rättighetsperspektiv kan det dock ifrågasättas om det är tillräckligt med tillgänglighetskrav för 

en viss grupp av personer med funktionsnedsättning, nämligen personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga när kraven i PBL delvis ska utgöra en del i uppfyllandet av 

konventionens bestämmelser. Vid en översyn av begreppsanvändningen och införande av den 

nya terminologin bör därför åtminstone övervägas om begreppet funktionsnedsättning ska 

införas även i PBL.  

8.8 Hur ska fysisk tillgänglighet bli en mänsklig rättighet? 

Tillgängligheten till byggnader i Norge torde knappast vara avsevärt bättre än vad den är i 

Sverige. Däremot har dock implementeringen av konventionens bestämmelser beträffande 

just tillgänglighet kommit längre i Norge än i Sverige, när det gäller dels 

lagstiftningskonstruktion, dels beaktandet av konventionen i förarbetena. Utan att hävda att 

den norska lösningen är optimal kan delar av den norska regleringen tjäna som utgångspunkt 

för att förändra och förbättra den svenska tillgänglighetsregleringen. Då syftar jag främst på 

att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör klassificeras som 

diskriminering men även att det utifrån ett rättighetsperspektiv där frågor om jämlikhet är 

centrala, finns anledning att inom den svenska funktionshinderpolitiken införa tydligare krav 

och målsättningar kring universell utformning.   

Att fysisk tillgänglighet till byggnader för personer med funktionsnedsättning inte går att 

uppnå fullt ut är en självklarhet, en skälighetsbedömning av hur långtgående krav som kan 

eller bör ställas är oundvikligt. Var gränsen ställs är jag inte intresserad av att fastställa. Det 

jag är intresserad av är hur man bäst utformar en reglering som uppfyller konventionens krav 

på fysisk tillgänglighet samt ger uttryck för det rättighetsbaserade synsätt som ligger till grund 

för konventionen. Grunden bör ligga i att det ställs krav i PBL på universell utformning. Att 
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ställa krav på universell utformning i ett inledande skede innebär ett förtydligande av att 

tillgänglighet utan jämlikhet inte är tillräckligt samt att behovet av att vidta kostsamma 

särlösningar i efterhand minskar. I och med att plan- och bygglagstiftning till sin konstruktion 

inte är utformad som rättighetslagstiftning kan denna inte ensam uppfylla konventionens 

bestämmelser. Ett diskrimineringsskydd behövs därför som ett komplement. Bristande 

tillgänglighet som diskrimineringsform innebär inte att tillgängligheten ökar, däremot innebär 

det en rätt till tillgänglighet och framför allt en möjlighet att göra rätten till tillgänglighet 

gällande. Kravet på universell utformning i diskrimineringslagstiftning måste ses som ett 

verktyg för att driva frågan framåt och som jag ser det, ett nödvändigt sådant. Det är en fördel 

om kraven i PBL och DiskL harmoniserar med varandra vilket en tydlig och enhetlig 

begreppsanvändning kan bidra till. Regler i PBL och DiskL som samverkar med varandra är 

enligt min bedömning det bästa sättet att uppnå fysisk tillgänglighet till byggnader för 

personer med funktionsnedsättning. I motiven till PBL angavs att tillgänglighet och 

användbarhet är ett väsentligt samhällsintresse, jag menar att det är mer än så, det är faktiskt 

en fråga om mänskliga rättigheter.   
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