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Inledning 
 

Över hela världen strävar funktionshindrade efter delaktighet i de samhällen de 
lever i. Vägen till denna delaktighet skiljer sig från land till land beroende på 
kultur, historia och ekonomiska förutsättningar. Den svenska modellen bygger på 
de traditioner vi har här i Sverige. Traditioner som till stor del bygger på tanken 
att den starka staten och det goda välfärdssamhället är ett. Rötterna till detta kan 
vi finna långt bak i historien. Resultatet är på många sätt mycket bra. 
Funktionshindrade i Sverige har hög materiell levnadsstandard i jämförelse med 
hur funktionshindrade i övriga delar av världen har det. Här får 
funktionshindrade, i princip, gratis tekniska hjälpmedel och hälso- och sjukvård 
till låg kostnad. Trots alla nedskärningar är vi fortfarande mycket avancerade i 
vår handikappolitik. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS) är unik och oersättlig för de individer som behöver personlig assistans. 
Detta är ett exempel på en åtgärd som är unik för Sverige. Denna lag ökar 
möjligheterna för funktionshindrade att leva ett fritt och oberoende liv. Men det 
finns dock brister i den svenska modellen. Vi har alltmer halkat efter på två 
viktiga områden - tillgänglighet och juridiskt skydd mot diskriminering. Flera 
andra länder har kommit längre. I dessa länder har man valt att juridiskt skydda 
funktionshindrade mot diskriminering. Detta är lagstiftning som bygger på att 
funktionshindrade skall ha samma möjlighet som andra att ta del av 
samhällsutbudet. Att neka någon tillträde till en restaurang pga att personen i 
fråga ser konstig ut eller för att restaurangen är otillgänglig för rörelsehindrade är 
i båda fallen diskriminering eftersom resultatet blir detsamma - utestängning. 
Detta är ett perspektiv som historiskt sett alltför lite har diskuterats i Sverige. Vi 
har framförallt satsat på välfärdspolitiska lösningar. De senaste åren har dock 
intresset ökat för att diskutera andra modeller. Särskilt stort intresse har den 
amerikanska diskrimineringslagstiftningen ADA (the Americans with 
Disabilities Act) tilldragit sig. Den antogs 1990 och har alltså varit i bruk i några 
år. Denna lag inspirerar funktionshindrade över hela världen. Inom EU 
diskuteras intensivt att införa en europeisk motsvarighet av ADA. Denna rapport 
handlar om hur de amerikanska lösningarna att åstadkomma delaktighet för 
funktionshindrade ser ut och resultatet av dem. Förutom att beskriva ADA och 
dess verkningar, har jag försökt att berätta om hur det var möjligt att få lagen 
antagen och hur handikapprörelsen arbetade att nå dithän. Jag har även beskrivit 
andra delar av den amerikanska handikappolitiken som jag tror kan vara av 
intresse för svensk publik. 
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Faktainsamlandet skedde sommaren 1995 då jag gjorde praktik vid  
socialdepartementet, the Department of Health and Human Services, i 
Washington D.C. Jag fick mycket god inblick i ADA tack vare praktiken. Jag 
träffade flertalet av de personer som var aktiva i framtagandet och tillämpningen 
av ADA. Jag är skyldig personalen vid den byrå jag arbetade vid, the 
Administration on Developmental Disabilities, och då särskilt Pat Laird och 
Adele Gorelick ett stort tack för den hjälp de bistod med. Andra som jag har 
hjälpt mig är Ulf Hedberg, Annica Detthow, Roger Marklund (korrekturläsning), 
Tomas Agdalen, Karin Lund och övriga som gett synpunkter. Tack! Ekonomiskt 
finansierades vistelsen i USA till en del med bistånd av Hörselskadades 
Riksförbunds sociala fond, SVCR och Tysta skolan. Skriften ges ut i samarbete 
med Handikappförbundens samarbetsorgan. Alla åsikter odyl svarar författaren 
för. 
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Funktionshindrade i USA 
 
USA ett mycket stort land med cirka 240 miljoner invånare. Därför är även 
antalet funktionshindrade i numerära tal mycket stort. Siffrorna varierar beroende 
på handikappdefinition, men den amerikanska regeringen angav 1990, när ADA 
antogs, att antalet var cirka 43 miljoner. Denna officiella siffra har senare 
reviderats till 49 miljoner. Ett problem i sammanhanget är att det i USA inte 
finns någon enhetlig definition på vem som är funktionshindrad. 1 Det stora 
antalet funktionshindrade i USA används av handikapprörelsen som referens  när 
man anger att funktionshindrade är USAs största minoritetsgrupp. Att definiera 
sig som en minoritet är viktigt av skäl som behandlas längre fram i rapporten.  
 
Av antalet funktionshindrade är afro-amerikaner (svarta) kraftigt 
överrepresenterade i statistiken, 14 procent jämfört med 8 procent för vita. Det 
beror till största delen på den socio-ekonomiska ojämlikheten mellan olika 
grupper. Statistiskt sett löper Afro-amerikanerna i betydligt högre utsträckning 
än vita risk för arbetsskador. De gör det av många olika skäl bl. a.: för att de har 
sämre och mer riskfyllda jobb, de har mindre  och kvalitativt sämre tillgång till 
hälso- och sjukvård, olika former av missbruk är vanligare vilket skadar fostren 
m.m. 2 USA har genom åren varit med i flera krig vilket har gjort att man har en 
stor grupp krigsveteraner med funktionshinder. Krigsveteraner förekommer inte i 
Sverige, av givna skäl då vi inte har varit i krig på nästan 200 år. Detta är viktigt 
att känna till för att förstå framväxten av handikappolitiken i krigsdrabbade 
länder. Av alla amerikanska män med funktionshinder är 39 procent 
krigsveteraner.  Politiskt och ekonomiskt sett är detta den kanske starkaste 
gruppen inom handikapprörelsen. Detta kan man bl. a. utläsa av att de är 
framgångsrika i sin lobbying och har t. ex. lyckats få fram resurser och bidrag 
som enbart är avsedda för krigsveteraner. Många idag kända politiker deltog i 
andra världskriget och Vietnamkriget och dessa band utnyttjar veteranrörelsen. 
 

Ett ruttet sjukvårdssystem 
Ur välfärdssynpunkt är situationen för USAs funktionshindrade, i jämförelse 
med Sverige, på många sätt bedrövlig. Orsakerna kan till stora delar härledas till 
                                                
1 Detta problem kan dock inte på något sätt sägas vara  unikt för USA. Många länder har sin egen 
definition. Det är därför svårt att sammanställa statistik över antalet funktionshindrade. 
2  Frank Bowe, Equal Rights for Americans with Disabilities, 1992 
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det amerikanska välfärdssystemet (hälso- och sjukvård). En amerikan ur den 
välmående medelklassen med en omfattande sjukförsäkring kan erbjudas 
världens kanske mest kvalificerade sjukvård. Nio av tio amerikaner får idag sin 
sjukvård via privata försäkringar. I regel är det arbetsgivaren som står för 
försäkringen men många småföretagare har inte råd att teckna försäkringar för 
sina anställda eller ens för sig själva. Storföretagen har lättare att förhandla sig 
till lägre premier än småföretagarna. Kostnaderna för systemet stiger kraftigt och 
motsvarar idag ungefär 15  procent av BNP, vilket ska jämföras med den svenska 
siffran, 8 procent. USA:s sjukvård är totalt sett världens absolut dyraste. 
Beräkningar finns att kostnaderna kommer att stiga till 19 procent före år 2000. 
Orsakerna till denna kostnadsexplosion är många. Bl. a. är 
administrationskostnaderna mycket höga, ibland ända upp till 40 procent av den 
totala kostnaden. Försäkringsbolagen kräver nämligen att en rad formella 
handlingar, dvs blanketter, ska fyllas i innan en behandling får vidtas. Särskilt 
småföretagare är tyngda av de administrativa kraven. Ett annat skäl är att 
sjukvårdsproducenterna måste teckna dyra försäkringar mot skadestånd för 
felbehandling. Ytterligare ett skäl är de extremt höga läkarlönerna. Något som 
också driver upp kostnaderna är att de privata sjukhusen enligt lag är tvingade att 
ta emot akutfall oavsett om den skadade har en försäkring eller ej. I de fall man 
inte kan få in några pengar från patienten så slås kostnaderna ut på övriga 
betalande patienter. Detta har resulterat i att försäkringarna täcker allt mindre 
samtidigt som premierna ständigt stiger, vilket gör att alltfler av ekonomiska skäl 
avstår från att teckna en sjukförsäkring. 3 
 
Ett problem som har debatterats livligt är att antalet amerikaner utan 
sjukförsäkringsskydd ständigt ökar. År 1994 var siffran 37 miljoner varav 9,5 
miljoner var barn. Försäkringslös kan man bli av många skäl t ex för att maken 
dör eller pga skilsmässa. Då förlorar hustrun det försäkringsskydd hon hade via 
maken. Likaså kan en individ bli försäkringslös när denne byter jobb och att det 
därigenom uppstår ett glapp i tiden innan man täcks av den nya arbetsgivarens 
försäkring. Deltidsarbetande får i regel ingen försäkring av arbetsgivaren. Alla 
dessa problem låg till grund för det reformförslag som president Bill Clinton 
lanserade 1993 i syfte att USA skulle få ett mer universellt hälso- och 
sjukvårdssystem. Men redan från början mötte förslaget mycket hårt motstånd 
från framförallt läkare och försäkringsbolag som såg sina intressen hotade. De 
satsade därför enorma summor på reklam och annonsering för att väcka en 
                                                
3 The President Health Security Plan, 1993 
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opinion mot förslaget. Efter en kampanj utan motstycke i amerikansk historia 
skrotades reformförslaget.  Därför fortsätter problemet att växa med ett 
sjukförsäkringssystem som blir allt dyrare och täcker allt färre. 
 

Fattigdomsprogrammen 
I de fall man inte kan erhålla en försäkring kan man få sjukvård via det offentliga 
hälso- och sjukvårdsprogrammet Medicaid och socialt stöd via Social Security 
Insurance Benefits. För att vara berättigad måste man vara både fattig och 
arbetslös. Kraven varierar mellan staterna men generellt kan man säga att en 
person som tjänar mer än 500 dollar (ungefär 4000 kr) i månaden förlorar rätten 
till sjukvård under Medicaid. Ett mycket stort antal funktionshindrade omfattas 
av detta program (cirka 40 procent). Programmet är föremål för mycket hård 
kritik från handikapprörelsen. Ett av de största problemen är nämligen att 
långtidsvård nästan enbart ges i institutionsform (nursing homes). Vård och stöd 
i hemmet ges endast i en mycket liten utsträckning trots att institutionell vård 
bevisligen är betydligt dyrare. En förklaring till denna ensidiga satsning på 
institutionsvård är att de privata sjukvårdsintressena förfogar över betydligt mer 
resurser för lobbyingverksamhet än vad funktionshindrade och äldre gör. En 
annan stark påtryckningsgrupp är de anställda som motarbetar förändringar av 
rädsla för att förlora jobben. Delstaterna är rädda för att det i praktiken ska leda 
till en kostnadsexplosion ifall man satsar mer pengar på hemtjänst/personlig 
assistans. De flesta funktionshindrade bor idag i sina hem men den hjälp de 
behöver får anhöriga stå för. Behovet av samhällsstödd personlig assistans är 
enormt stort. 1985 var 8 miljoner amerikaner i behov av hemtjänst/personlig 
assistans, men bara 11 procent erhöll det via offentliga medel.  Independent 
Living rörelsen olika centra har stor betydelse för de få som kan få personlig 
assistans. I San Francisco rapporterade centrat att de 1988 hjälpte 1807 personer 
som i genomsnitt fick 81 timmars assistans per år. Tre av fyra levde i fattigdom. 
 

Fattigdomsfällan 
Ett annat problem är att välfärdsprogrammen straffar de som skaffar jobb. De 
som lyckas är inte längre berättigade till statlig hälso- och sjukvård. Detta 
cementerar arbetslösheten och passiviserar människor. Ett belysande exempel är 
historikern Paul Longmore som erhöll 575 dollar varje månad i socialt stöd samt 
20.000 om året för hemtjänst. Detta stöd gjorde att han kunde leva oberoende 
och kunde skriva en doktorsavhandling i amerikansk historia samt en biografisk 
bok om USAs förste president, George Washington. Men stödet skulle dras in 
ifall hans förmögenhet översteg 2000 dollar och royalty från biografin 
förväntades sammanlagt inbringa 10 000 dollar. Som en protest mot detta 
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moment-22 brände han sin biografi utanför socialbyrån 4. Denna fattigdomsfälla 
visas också i en undersökning från 1994 där 60 procent av arbetslösa 
funktionshindrade svarade att deras situation skulle bli sämre om de hade ett 
arbete. 5 
 

Vad täcks i försäkringarna? 
En viktig förutsättning för att som funktionshindrad leva oberoende är att man  
har tillgång till tekniska hjälpmedel. Möjligheten att få ersättning för hjälpmedel 
varierar från försäkring till försäkring. Hörapparater, för att ta ett exempel, täcks 
nästan aldrig och kostnader faller därför helt på individen. Kostnader för rullstol 
och liknande hjälpmedel kan i vissa fall ersättas. Nackdelen är att det är en 
besvärlig process med lång handläggning innan försäkringsbolaget accepterar 
ersätta kostnaderna. Texttelefoner kan däremot erhållas gratis i vissa delstater. 
Sammantaget varierar situationen och förmånerna väldigt beroende på vilket 
försäkringsskydd man har och var man bor i USA. 
 

                                                
4 No Pity, Joe Shapiro, 1993 sid 29 
5 NOD/Harris Survey 1994 
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Program för att stärka funktionshindrades 
ställning på arbetsmarknaden 

 
I Sverige rasade för en tid sedan debatten om man skulle vidta kvotering för att 
få fram fler kvinnliga professorer. Idag är antalet kvinnor på denna nivå mycket 
låg. Det uppstod en het debatt mellan motståndare, som hävdade att det var 
endast kompetensen man skulle gå efter, och anhängare, som ansåg att kvinnor 
blev diskriminerade i forskningsvärlden. En liknande debatt uppstod när 
oppositionsrådet i Stockholm Carl Cederschiöld i ett inlägg i stadshuset med 
hetta argumenterade för att om arbetsgivarna inte slutar att diskriminera 
invandrare så kunde det bli nödvändigt att införa kvotering och refererade till att 
sådana program fanns i USA.  Reaktionen lät inte vänta på sig och bland annat 
Svenska Dagbladet hävdade att kvotering var ett ofog som Sverige skulle hålla 
sig borta från.  
 
I det idag republikanstyrda USA råder en hätsk debatt om det som kallas för 
"affirmative action" eller positiv särbehandling. Det är ett samlingsbegrepp för 
en rad olika program som syftar till att stärka olika gruppers ställning i samhället. 
Exempel på "affirmative action" är att en kommun kan välja att lägga en 
beställning av produkter till en affär som ägs av afro-amerikan, trots att denne 
kanske inte kan erbjuda det bästa priset. Andra program ger ökade chanser för t. 
ex. kvinnor till olika poster inom den statliga förvaltningen. Inför valet till 
kongressen 1994 lovade republikanerna bl. a. att skulle ta bort olika program 
som gällde positiv särbehandling. Valutgången ledder till att republikanerna 
lyckades ta över båda kamrarna, senaten och representanthuset.  I valet fick de 
stort stöd från en grupp som kallas "arga, unga, vita män". Denna grupp hävdar 
att idag är det de som är diskriminerade och att positiv särbehandling av 
minoriteter inte längre är nödvändig. President Bill Clinton utfärdade i början på 
1995 ett beslut som gick ut på att myndigheterna skulle gå igenom alla program 
och avsluta de som inte ansågs vara motiverade. Dock stödjer Clinton 
programmens grundtanke och menar att behoven fortfarande finns, och att hans 
åtgärd mer ska ses som ett sätt att modernisera politiken för minoriteter. En av de 
tidigare potentiella presidentkandidaterna, den förre överbefälhavaren och för 
övrigt den första svarta på posten, Colin Powell, har sagt att han hade aldrig 
kommit så långt inom den militära administrationen utan positiv särbehandling. 
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I the Rehabilitation Act (Lagen om Rehabilitering) finns en särskild paragraf 501 
som ålägger statliga departement, myndigheter att upprätta program för positiv 
särbehandling av funktionshindrade vid anställning och avancemang. Dessa 
program ska årligen uppdateras och utvärderas. Programmen ska bl. a. innehålla 
garantier för att kvalificerade personer med funktionsnedsättningar ges lika 
möjligheter, att myndigheten sätter upp mål för att förbättra representationen, att 
myndigheterna analyserar vilka hinder som finns t. ex. vid anställning och 
befordran och att en tidsplan för åtgärder upprättas.6 I programmen finns i regel 
särskilda målgrupper som t. ex. synskadade, döva, rörelsehindrade, 
utvecklingstörda och personer med psykiska handikapp. I det 
anställningsformulär som varje anställd i den statliga förvaltningen måste fylla i 
kan man på frivilligt basis fylla i ifall man tillhör någon av målgrupperna.  
 
Har programmen haft någon framgång? Ja, från 1983 till 1992 ökade antalet 
anställda inom målgrupperna med 34 procent till 33,379 personer så att de idag 
svarar för ungefär 1,2 procent av de totalt anställda inom staten. Detta ska ställas 
i ljuset av att det totalt fanns cirka 5 miljoner arbetslösa funktionshindrade inom 
målgrupperna. Dock, i en undersökning från 1992 uppgav 7 procent av de 
anställda att de hade någon form av funktionshinder.  I samma undersökning 
rangordnas de myndigheter efter i vilken grad deras anställda finns med i någon 
av målgrupperna. Myndigheten som ansvarar för övervakningen av 
diskriminering på arbetsmarknaden (EEOC) är bäst med nästan 3 procent vilket 
får ses som positivt ur trovärdighetssynpunkt.  
 
De myndigheter som har direkt ansvar för handikappfrågor är i regel bäst på att 
anställa funktionshindrade. När man vandrar omkring på t. ex. 
socialdepartementet så ser man funktionshindrade i mycket högre utsträckning 
än i Sverige. Många av dem har också betydligt mer omftattande funktionshinder 
än vad man är van vid i Sverige. I samband med att Clinton blev vald till 
president utnämnde han ett fyrtio-tal funktionshindrade på en rad poster. Detta 
skedde efter påstötningar från handikapprörelsen. Ett exempel är Bob Williams 
som är motsvarande vårt departementsråd vid socialdepartementets 
handikappenhet. Han är både rörelsehindrad och talhandikappad.  
Kommunikationen med de anställda sker via en dator med syntetiskt tal.  Det 
man kan kritisera är att det tycks vara så att det råder en viss fixering vid att 
endast personer med synliga funktionshinder räknas som funktionshindrade. En 
                                                
6Fakta och statistik är hämtat från "The Annual Report On the Employment of Minorities, Women, And 
People With Disabilities In the Federal Government - For the Fiscal Year Ending 1992" producerad av 
Equal Employment Opportunity Commission 
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skillnad från Sverige är att ett mycket stort antal chefstjänster i den statliga 
förvaltningen är politiskt tillsatta, vilket innebär att presidenten utnämner dem 
och de får sedan gå när en ny president är vald. I Sverige är de politiska 
utnämningarna mycket få vilket naturligtvis begränsar möjligheterna att påverka 
tillsättningarna. Men det är ändå förvånande att notera att ingen av de svenska 
myndigheter som är mest involverad i direkta handikappfrågor har någon 
ledande tjänsteman med funktionshinder. Socialdepartementet är ett sådant. 
exempel. Även när det gäller tjänstemän är funktionshindrade i mycket liten grad 
representerade på de myndigheter som handlägger handikappolitiska frågor.  
 
Är detta faktum av intresse? Ja, följande motfråga kan lika gärna ställas: Vore 
det inte uppseendeväckande om enbart män arbetade vid statsrådsberedningens 
jämställdhetsenhet?  Hur har denna brist på funktionshindrade kunnat uppstå? Är 
det för att man inte får in funktionshindrade sökanden med rätt utbildning och 
kvalifikationer? Är det för att funktionshindrade inte söker tjänsterna? Är 
erfarenhet av eget funktionshinder ointressant? Förekommer det diskriminering 
vid anställning? Frågorna är många och borde vara föremål för belysning i högre 
utsträckning än idag. Personligen tror jag att det har stor betydelse för 
trovärdigheten att man är mån om att så långt som möjligt anställa 
funktionshindrade på olika poster på samma sätt som man idag värnar om att så 
många kvinnor ska utnämnas för att öka jämställdheten. Givetvis är det i allra 
högsta grad väsentligt att sökanden har utbildning och kompetens att klara 
arbetet men som kvinnorörelsen framgångsrikt har visat så är definitionen av 
kompetens beroende på vem som bestämmer definitionen. Män ställer, medvetet 
eller omedvetet, kompetenskrav som överensstämmer med den egna 
världsbilden. På samma sätt som att män undervärderar kvinnliga erfarenheter 
tror jag att funktionshindrades erfarenheter idag undervärderas.  Idag finns inom 
den svenska offentliga sektorn inga som helst dokument, riktlinjer eller 
rekommendationer hur man ska få in fler funktionshindrade. 
Handikappombudsmannen gjorde under 1995 en undersökning av hur många 
funktionshindrade som var anställda i de statliga myndigheterna. De frågade 192 
myndigheter och den totala svarsfrekvensen var 87%. Handikappombudsmannen 
angav i sin enkät funktionshindrad som en anställd med svårare synskada, 
hörselskada eller rörelsehinder. Motivet för att använda en mer avgränsad 
definition av funktionshinder var att det skulle underlätta för myndigheterna att 
svara på frågorna. Antalet anställda är 151 852 och 0,42% har funktionshinder! 
Sämst på att anställa funktionshindrade är de större myndigheterna ( med mer än 
501 anställda). Endast 0,29% av anställda i dessa myndigheter har 
funktionshinder. I en jämförelse med statistik från amerikanska myndigheter så 
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har svenska myndigheter betydligt färre anställda med funktionshinder, 0,42% 
respektive1,2%. Tabellen nedan är en jämförelse mellan vissa sakmyndigheter. 
De amerikanska siffrorna gäller för 1992. 
 
Myndighet Antal anställda med omfattande 

funktionsnedsättningar 
 

AMS 0,96% 
Department of labor 1,05% 
  
Socialstyrelsen 1,3% 
Department of Health and Human 
Services 

1,43% 

  
Jordbruksverket 0% 
Department of Agriculture 1,14% 
  
Skolverket 0,82% 
Department of Education 2,08% 
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USA:s handikappolitiska historia 
 
En solig julidag, den 26 juli 1990, undertecknade president George Bush den lag 
som på många sätt fungerar som en stor inspirationskälla för funktionshindrade 
över hela världen. Två tusen människor var samlade på gräsmattan utanför Vita 
Huset och i sitt tal drog Bush paralleller med den demokratiska utvecklingen i 
Öststaterna; "låt skammens mur av utestängning rasa ner" och han betonade att 
det väsentliga i lagen var att det amerikanska samhället inte längre skulle tolerera 
diskriminering pga funktionshinder. För funktionshindrade i USA har lagen haft 
mycket stor betydelse och varje år firas den 26 juli som funktionshindrades 
självständighetsdag. Men hur nådde man dit? Utlänningar är ofta förundrade 
över hur det var möjligt att få lagen antagen. En förbryllande faktor är att lagen 
antogs trots att det satt en konservativ republikan som president. Republikaner är 
inte kända för någon större progressivitet i sociala frågor. Faktum är, trots detta, 
att  George Bush var och är mycket entusiastisk över ADA.  Lagen antogs 
dessutom av kongressen med en överväldigande majoritet, dvs stödet var mycket 
stort även  bland de republikanska kongressledamöterna. För att förstå detta 
faktum måste man se på den amerikanska handikappolitiken och 
handikapprörelsens historia. Att förstå hur handikapprörelsen arbetade för att 
driva igenom lagen och att sätta in detta i ett sammanhang. Min ambition detta 
kapitel är att spegla det som föregick beslutet om ADA och förklara 
förutsättningarna. 
 
I den amerikanska samhällsdebatten har relationen mellan majoriteten och 
minoriteten stor betydelse beroende på att hela den amerikanska politiska 
historien är genomsyrad av rädslan för att majoriteten ska förtrycka minoriteten. 
Konstitutionen (grundlagen) från 1789, och det politiska systemet, syftar till att 
skapa ett maktfördelningssystem där ingen grupp eller innehavare av ett politiskt 
ämbete ska bli så stark att det är möjligt att förtrycka den resterande delen av 
befolkningen. I det politiska systemet är presidenten, kongressen och högsta 
domstolen, tre jämnstarka institutioner som delvis tar ut varandra och därmed 
skapar maktbalans. Detta påverkar även samhällssystemet i övrigt.  
 
Lagstiftningsmässigt har det sedan 60-talet utvecklats en ny typ av skydd för 
minoriteter. Det gäller framför allt Afro-amerikaner, etniska grupper och 
kvinnor. De skyddas mot diskriminering i form av särskild lagstiftning och 
främjas även av särskilda arbetsmarknadsprogram. Dessa lagar antogs efter en 
stor mobilisering av olika minoritetsgrupper som tillsammans bildade en stor 
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rörelse - medborgarrättsrörelsen (the civil rights movement). Mest känd av 
ledarna för medborgarrättsrörelsen var Martin Luther King jr.  Under 60-talet 
avlöste demonstrationer och politiska aktioner varandra i en ständig ström.  
Grundtanken är att vissa grupper behöver särskilt juridiskt skydd för att kunna 
hävda sig mot diskriminering och förtryck från majoriteten.  
 
Den moderna amerikanska handikapprörelsen har hämtat mycket inspiration från 
medborgarrättsrörelsen. Olika typer av handikapporganisationer hade funnits 
under lång tid men den politiska medvetenheten uppstod först med Independent 
Living rörelsen. Den har sina rötter från 60-talet och drogs igång av några 
studenter vid ett universitet i Berkley, Kalifornien. Förgrundsgestalten var 
framförallt Ed Roberts som dog i mars 1995. Han fick i unga år polio och blev i 
det närmaste totalförlamad. När han ville studera vid universitet möttes han av 
mycket negativa attityder men lyckades efter en lång kamp, och skickligt 
utnyttjande av media, att bli antagen. Tillsammans med några andra 
funktionshindrade studenter organiserade han en form av assistansstöd bestående 
av frivilliga studenter. Detta utvidgades och så småningom blev det ett ansvar för 
delstaten. Verksamheten växte och alltfler studenter började utnyttja 
assistansstödet. Ed Roberts och de övriga uppmärksammade också 
otillgängligheten i form av trottoarkanter odyl och de utförde politiska aktioner. 
Ed Roberts var också en av de första som såg parallellerna mellan 
funktionshindrades, kvinnornas och de svartas kamp. 
 
I takt med att ryktet om verksamheten spred sig ökade efterfrågan och även 
funktionshindrade som inte studerade hörde av sig. Det ledde 1972 till bildandet 
av ett första Centrum för Independent Living (CIL) 1972. Rörelsen har sedan 
dess spridits och idag finns i USA flera hundra CIL-avdelningar och även i flera 
andra länder.  Independent Living rörelsen är idag, tillsammans med 
organisationerna för krigsveteraner, den mest välorganiserade och inflytelserika 
handikapporganisationen. Independent Living rörelsens ideologi baseras 
framförallt på att funktionshindrade själva vet bäst vad de behöver och att 
funktionshindrade ska ha full kontroll över sina egna liv. Därmed avvisas det 
medicinska betraktelsesättet på funktionshindrade som patienter och sjuka. Att 
funktionshindrade själva driver verksamheten anses vara en förutsättning för att 
det ska bli på deras villkor. Därför är både förtroendevalda och anställda 
funktionshindrade. I USA, till skillnad från den svenska Independent Living-
rörelsen, är spridningen av funktionshinder mer spridd i medlemskåren. I Sverige 
är det enbart personer med personlig assistans som kan bli medlemmar. Den 
amerikanska Independent Living-rörelsen har t. ex. även tolkservice för 
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döva/hörselskadade samt omfattande verksamhet rörande telekommunikation 
och informationsteknologi. 
 
En annan organisation som förde en politisk kamp var Disabled in Action, 
grundad av Judy Heuman 1970. Hon är rörelsehindrad och studerade till lärare 
men blev förvägrad lärarcertificat  med hänvisning till att hon inte skulle kunna 
hjälpa eleverna ut ur klassrummet i en nödsituation. Efter att ha gått till media 
publicerade en dagstidning en artikel med rubriken "Du kan bli president, men 
inte lärare, om du har polio". Med det syftar man på president Franklin 
Roosevelt som själv var rörelsehindrad efter polio. 7 Disabled in Action var, till 
skillnad från Ed Roberts organisation, enbart politiskt inriktad. Organisationen 
ordnade demonstrationer och hus-ockupationer, bl. a. försökte man tillsammans 
med Vietnamn-veteraner 1972 ta över President Richard Nixons valhögkvarter. 
Samma år flyttade hon till Kalifornien och började arbeta för Independent Living 
rörelsen.  
 
Den första framgången för den nya mer radikala handikapprörelsen var, när 
kongressen 1973 antog en ny lag, The Rehabilitation Act. Denna lag innehöll en 
anti-diskrimineringsparagraf, artikel 504. Denna paragraf kan sägas vara 
föregångaren till ADA och det verkliga genombrottet för accepterandet av 
handikappfrågor som en medborgarrättsfråga.  I korthet gick lagen ut på att ingen 
statlig myndighet, allmänt universitet eller annan myndighet som erhöll statliga 
medel fick diskriminera någon med enbart funktionsnedsättning som skäl.8 
Lagspråket hade hämtats från Civil Rights-lagstiftningen från 1964 som förbjöd 
diskriminering på grund av ras, hudfärg eller nationellt ursprung. Inom 
kongressen och regeringen var man inte medveten om vidden av artikeln och den 
antogs därför utan större uppmärksamhet.  Handikapprörelsen insåg vilket 
verktyg den hade fått i sina händer och drog nytta av det nya rättsliga skyddet. 
Skolor, bibliotek och andra offentliga byggnader var nu skyldiga att installera 
ramper odyl. 
 

                                                
7Den amerikanska allmänheten var okunnig om detta förhållande eftersom Roosevelt dolde medvetet sitt 
funktinshinder. Det finns bara två av sammanlagt 35 000 tagna bilder på denna fyra gånger omvalda 
president i rullstol, trots att han var oförmögen att gå på egen hand. I Vita Huset så fanns ramper och 
hissar och vid offentliga framträdanden stödde han sig på två personer som gick vid sidan om och som i 
praktiken bar honom, ungefär som en gymnast på barr. Det finns en fascinerande bok som beskriver 
Roosevelts och Vita Husets ansträngningar för att dölja presidentens funktionshinder, FDRs Splendid 
Deception av Hugh Gallagher. 
8Den exakta lydelsen är "No otherwise qualified individual in the Unites States...shall solely by reason of 
his handicap, be excluded from participation in, be denied the benifits of, or be subjected to 
discrimination under any program or activitites receiving Federal financial assistance." 
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Det unika med artikel 504 var att funktionshindrade officiellt angavs vara en 
minoritetsgrupp som var utsatt för diskriminering och därför skulle få särskilt 
lagstiftningsskydd. Tidigare hade man inte haft en total syn utan varje grupp 
kategoriserades var för sig efter diagnos. Klassificeringarna byggde ofta på ett 
arbetsmarknadsbegrepp. 
 
Ett problem som snart uppstod var att den amerikanska regeringen var ytterst 
ovillig att utfärda regleringar för lagen dvs vilka åtgärder som krävdes för att 
diskriminering inte skulle uppstå (dvs anpassning). 1977, fyra år efter antagandet 
av lagen, hade inga regleringar utfärdats. Då beslöt den amerikanska 
handikapprörelsen att gå till aktion. Man ockuperade viktiga byggnader runt om i 
USA som tillhörde det amerikanska socialdepartementet. Det blev en stor 
massmediahändelse och väckte uppmärksamhet. I Denver blev ockupanterna 
aldrig arresterade pga att man inte hade någonstans att placera dem. Fängelset 
var otillgängligt! På de flesta platserna gav ockupanterna snart upp men i San 
Fransisco höll man ut betydligt längre, i 25 dagar. Ockupationen där har i det 
närmaste blivit legendomspunnen inom den amerikanska handikapprörelsen. Att 
man höll ut så mycket längre där berodde till stor del på att de funktionshindrade 
som deltog var vana aktivister. En av ledarna var Judy Heuman. Under de första 
timmarna byggnaden ockuperades serverade departementspersonalen 
ockupanterna saft och kakor, ungefär som för barn på utflykt. När klimatet 
hårdnade så stoppades all matleverans för att svälta ut ockupanterna. Då fick de 
hjälp av andra medborgarrättsgrupper, bl. a. svarta och homosexuella. De 
smugglade in mat och radio-utrustning. Mat skänktes av olika organisationer och 
företag, alltifrån mataffärer till MacDonalds. Den 28 april 1977 så utfärdade 
socialministern de efterlängtade regleringarna och två dagar senare upphörde 
aktivisterna i  San Fransisco sin ockupation med att sjunga "We have overcome". 
 
Under det tidiga 80-talet sjönk den politiska aktivitetsgraden påtagligt inom 
handikapprörelsen. Till en del kan det nog förklaras med det då rådande politiska 
klimatet med en ytterst konservativ republikan som president, Ronald Reagan. I 
slutet av 80-talet kunde man dock skönja en omsvängning igen. Det kanske 
tydligast kan manifesteras av protesterna på Gallaudet University, vilket är ett 
universitet för döva och hörselskadade. 1988 var det dags att välja en ny rektor 
för skolan. Till dags datum hade universitetet under sin 124 åriga historia aldrig 
haft en döv rektor. Det var ett uttryckligt krav från döv-samhället att det nu var 
dags för att rektorn skulle vara döv. Trots dessa uppmaningar valde skolstyrelsen 
en hörande till rektor. När ordföranden för universitetets styrelse dessutom gav 
uttryck för uppfattningen att döva ännu inte var mogna för den hörande världen 



  16 

så startade detta en väldig protestvåg och studenterna tog över 
universitetsområdet. Detta fick en enorm uppmärksamhet över hela världen. 
Eftersom detta var precis innan presidentvalet tävlade presidentkandidaterna om 
att ge stöd för studenternas krav. Så småningom gav styrelsen upp för det väldiga 
trycket och utnämnde en av de döva professorerna, King Jordan, till rektor. 
Protesterna vid Gallaudet hade stor betydelse för att höja medelamerikanens 
medvetande om att funktionshindrade var en förtryckt grupp som nu krävde att få 
sina medborgerliga rättigheter.  
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Slaget om ADA 
 
Den version av ADA som slutligen antogs 1990 hade under två år genomgått alla 
möjliga processer och stötts och blötts. Ingen medborgarrättslag har gått igenom 
en lika omfattande process som ADA.  
 
Tidigare nämnde jag att många utlänningar förvånas över att det var möjligt att 
anta en sådan omfattande anti-diskrimineringslagstiftning. Detta särskilt med 
hänsyn till att det satt en konservativ republikansk president, George Bush vid 
makten. Vare sig han, eller företrädaren Ronald Reagan, hade gjort sig särskilt 
kända för att vara socialt progressiva i någon bemärkelse. Vid denna tidpunkt 
fanns heller inget tydligt stöd hos befolkningen för ett förbättrat juridiskt skydd 
för funktionshindrade. Visserligen hade studentrevolten vid Gallaudet 
uppmärksammat medborgarrättsaspekterna av handikappfrågorna, men det hade 
inte förändrat situationen radikalt. Det fanns inte heller någon positiv 
mediabevakning av frågorna. Flera tunga opinionsbildande tidningar, bl. a. New 
York Times, som vanligen är för medborgarrättsskydd, var mycket kritiska mot 
lagen.  Det finns dock flera förklaringar till att handikapprörelsen ändå lyckades 
mobilisera tillräckligt politiskt stöd.  
 
Ett av de viktigaste skälen var att det fanns lagstiftning att falla tillbaka på. 
Därför kunde man argumentera för att det var naturligt att utvidga den 
lagstiftning som redan fanns till att omfatta även funktionshindrade.  
 
Ett annat skäl var att man delvis lyckades överrumpla politikerna. 
Handikappfrågor debatterades väldigt lite och många av de grupperingar på 
högerkanten som normalt protesterar mot ökad statlig reglering, var inte 
uppmärksamma på vad som höll på att hända. Det fanns inte heller 
undersökningar som kunde användas för att argumentera emot 
funktionshindrades beskrivning av verkligheten. Handikappfrågor var alltså 
relativt okända frågor i den amerikanska samhällsdebatten fram till ADAs 
tillkomst. 
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Metoder 
Amerikansk handikapprörelse har lärt sig mycket från övriga 
medborgarrättsrörelser. Man tog efter metoder som demonstrationer, civil 
olydnad, ockupationer och lobbying. Handikapprörelsen lärde sig också att 
utnyttja rättssystemet till sin fördel. En väsentlig skillnad från övriga 
medborgarrättsrörelser, dock, var att den amerikanska handikapprörelsen inte 
hade eller har någon Martin Luther King, dvs ingen central ledare. En mer 
korrekt beskrivning av rörelsen är att den påminner mer om en mosaik, från stora 
till små organisationer med mycket olika förutsättningar och inriktningar. 
Tillsammans arbetade de, utan egentligt samordningsorgan, för att få igenom 
ADA. De strategier man kan urskilja är följande: 
 
Medvetande-strategin. Den första strategin, och förmodligen den mest 
avgörande, var att höja funktionshindrades egen medvetenhet om att vara 
diskriminerad. Det genomfördes en dagbokskampanj, där funktionshindrade 
uppmanades att föra dagbok över när de blev diskriminerade och när de blev 
utestängda pga otillgänglighet. På detta sätt väcktes folks medvetande om att de 
faktiskt utsattes för diskriminering. Dagböckerna var också mycket viktiga i det 
skedet när handikapprörelsen började uppvakta och påverka politikerna. De 
beskrev mycket konkret hur vardagen verkligen såg ut för personer med 
funktionshinder.  Det genomfördes också konferenser över hela USA där 
människor fick komma och vittna för politikerna.  
 
Att bygga koalitioner: Handikapprörelsen hade länge varit splittrad. I början av 
70-talet fanns en schism mellan dem som ville att  kollektivtrafiken skulle 
anpassas och dem som ville ha färdtjänst. Denna konflikt var en bidragande 
orsak till att det hade varit svårt att bygga upp en övergripande koalition inom 
handikapprörelsen. Genom medvetandekampanjerna skapades en minsta 
gemensam nämnare, diskriminering. Alla insåg att detta var något som angick 
dem. Dock fanns vissa undantag, t. ex. deltog inte organisationer för cancer- och 
lungsjuka i kampen för ADA. Handikapprörelsen byggde även upp kontakter 
med övriga medborgarrättsrörelser  och fick deras aktiva stöd. Det fanns 
naturligtvis en känsla av solidaritet då man kämpade för samma slags 
lagstiftning.  Homosexuella var särskilt intresserade av att kämpa för ADA 
eftersom AIDS-sjuka ingick i personkretsen.  Just när det gällde skyddet för 
personer med AIDS så sattes koalitionen på stora prov. Det fanns ett utbrett 
polititiskt motstånd mot att denna grupp skulle ingå men handikapprörelsen höll 
ihop och sa "allt eller inget". En orsak till det var rädslan att ifall man 
accepterade ett undantag så kunde det innebära att man tillät diskriminering av 
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den utestängda gruppen för mycket lång tid framöver, kanske för alltid. Istället 
valde man att kompromissa på vissa punkter bl. a. när det gällde vid vilkden 
tidpunkt de olika delarna i lagen skulle träda i kraft.  
 
Att få brett politiskt stöd: Det ursprungliga förslaget till ADA, lades fram av The 
National Council on Disability, vars råd bestod av republikaner. Därmed fick 
frågan en större tyngd. Förslaget kunde inte, som en demokrat uttryckte det 
"avvisas som ett påfund av några galningar på vänsterkanten". 
Handikapprörelsen anpassade skickligt sitt budskap, och gentemot 
republikanerna trummade man ständigt fram budskapet att ADA skulle spara 
pengar åt staten. Genom att ett så stort antal funktionshindrade var arbetslösa så 
tvingades de leva på socialbidrag. Den främsta anledningen till arbetslöshet, 
argumenterade man, var att funktionshindrade blev diskriminerade i arbetslivet 
och att otillgänglighet förhindrade dem att få utbildning. I en undersökning från 
1994 så angav 60 procent av de funktionshindrade att de  upplevt diskriminering 
vid anställningsintervjuer. Var tredje funktionshindrad som hade arbete angav att 
de hade mindre ansvar än sina kolleger. En anti-diskrimineringslag skulle därför 
på sikt bidra till att färre funktionshindrade skulle "ligga samhället till last" och 
istället bli skattebetalare och konsumenter. Detta resonemang låg i botten när 
president George Bush i samband med undertecknandet av lagen beräknade 
kostnaderna till 200 miljarder dollar för det amerikanska samhället av 
diskrimineringen av funktionshindrade. Det återkommande argumentet var att 
vem som helst i samhället, rik som fattig, vit som svart, kunde någon gång bli 
funktionshindrad. Teknikens utveckling gör också att alltfler fler överlever 
olyckor och sjukdomar, men ofta med olika skador som medför funktionshinder. 
Medelåldern ökar men också antalet äldre med funktionshinder. Därför låg det i 
allas intresse att samhället var tillgängligt. Rörelsens skickliga lobbying och det 
faktum att man fick Bush-regeringens fulla stöd, gjorde det politiskt svårt för 
republikanerna i kongressen att gå emot ADA. Lagen antogs med 
överväldigande majoritet. 
 
Att utnyttja politiska kontakter: Flera ledande politiker hade egna erfarenheter 
som gjorde att de stödde handikapprörelsens krav. Senatens dåvarande 
minoritetsledare, och nu presidentkandidaten, Bob Dole är själv krigsskadad och 
förlamad i armen. Dåvarande ordföranden i den mäktiga myndighet som 
bevakade diskrimineringsfrågor i arbetslivet, EEOC, var själv rörelsehindrad och 
hade mycket goda kontakter med George Bush. En central person som 
publicitetsmässigt hade stor betydelse var Jim Brady, Ronald Reagans 
pressekreterare som blev nerskjuten och hjärnskadad vid mordförsöket på 
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Reagan 1981. Brady stödde helhjärtat ADA och påverkade många ledande 
personer inom det republikanska partiet. 
 
Lobbying: Det amerikanska politiska systemet är väldigt annorlunda i jämförelse 
med det svenska. I USA spelar ledamöterna som sitter i Kongressen en mycket 
större roll än våra riksdagsmän. Detta tillsammans med att de väljs direkt gör 
dem mer utsatta för lobbying. Denna kunskap tog handikapprörelsen till sig. 
Varje senator och medlem i representanthuset, fick en mängd personliga besök 
av funktionshindrade från sin delstat. Tusentals brev skickades till 
kongressledamöterna. Det förekom kontinuerliga kontakter mellan de centrala 
organisationerna och gräsrötterna, så att när förslag som skulle försvaga ADA 
kom upp så kom protestsamtal och brev från hela landet till kongressen. Vid 
varje möte som anordnades av ett utskott eller en kommitté, s.k. hearings,  så 
fylldes åhörarläktaren av funktionshindrade. När det var rullstolsburna som 
fyllde salarna så kallades det internt för "heavy metal" pga alla rullstolar. 
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 Den politiska filosofin bakom ADA 
USA har en politisk och kulturell historia som markant avviker från den svenska. 
I Sverige har vi i mycket hög grad betonat jämlikhetsbegreppet. Ett begrepp som 
tagit sig uttryck i form av en aktiv fördelningspolitik där varje svensk 
medborgare får utbildning, fri hälso- och sjukvård och kompensation för 
kostnader vid ålderdom och funktionshinder. Man kan säga att frihet nås genom 
staten och genom kollektiva lösningar. I USA har man sedan nationens födelse  
ett annat frihetsbegrepp som mer bygger på frihet från staten. De som en gång 
skrev den amerikanska grundlagen, konstitutionen, var präglade av det förtryck 
man tyckte sig se av den europeiska adeln och överklassens herravälde och det 
sätt hur kolonialmakten, England, förtryckte amerikanarna. Den engelska 
filosofen och statsmannen Edmund Burke, försökte varna det engelska 
parlamentet för att amerikanarna var, framför allt, "protestanter som mer än 
något annat älskar att protestera, ifrågasätta och vägra lyda auktoriteter." Den 
politiska filosofin då gällde att det var viktigt att individens frihet skulle skyddas 
från övergrepp från dem som vid tillfället hade den politiska och administrativa 
makten. Betoningen på individen slår också igenom i form av att individen måste 
ta ett mycket större ansvar för sitt eget välbefinnande än i Sverige, enligt mottot 
"var och en är sin lyckas smed".                     
 
I en stor vetenskaplig genomgång 1987 av den amerikanska handikappolitiken 
inleddes rapporten av orden "Amerika har ingen handikappolitik".9 Författarens 
slutsats byggde på att de program som fanns var dåligt koordinerade, 
kontraproduktiva och motstridiga målsättningar. Ett lapptäcke snarare än ett 
genomtänkt system. Vissa menar att omdömet står sig fortfarande, medan andra 
menar att genom ADA har USA till slut valt en inriktning baserad på tidigare 
lösningar. Genom ADA har det amerikanska samhället ingått ett kontrakt med 
sina funktionshindrade samhällsmedlemmar. Samhället tar på sig ansvaret att 
planera och omstrukturera den sociala och fysiska miljön för att uppnå målet att 
den enskilde med funktionshinder får lika möjligheter som andra. I utbyte 
garanterar den enskilde att denne bidrar till samhället på samma sätt som 
förväntas av övriga medborgare. 
 
 
 

  

                                                
9Berkowitz, Edward - Disability Policy, 1987 
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ADAs innehåll och konstruktion 
Detta kapitel är en sammanfattning av lagen och innehåller därför mer "juridisk" 
text än övriga delar av rapporten. 
 

Personkretsen 
ADA skyddar endast kvalificerade individer med funktionshinder. I lagen ges det 
följande betydelse. "The term ´qualified individual with a disability´means an 
individual with a disability who, with or without reasonable accommodation, can 
perform the essential functions of the employment position that such individual 
holds or desires". Funktionshinder definieras som att en individ har; (A) en 
fysisk eller mental funktionsnedsättning som väsentligt begränsar en eller flera 
livsaktiviteter, (B) en anteckning i t. ex. en patientjournal om en sådan 
funktionsnedsättning eller (C) som blir betraktad att ha en sådan 
funktionsnedsättning. ADA skyddar även personer med AIDS och andra 
sjukdomar och personer som har ett förflutet som drogmissbrukare. Personer 
som är aktiva missbrukare skyddas dock inte. 
 

Kapitel I 
Kapitel I var den del som handikapprörelsen satte störst tilltro till. Den skulle 
öppna arbetsmarknaden och göra funktionshindrade till skattebetalare istället för 
socialbidragstagare. Man kan dela in kapitel 1 i tre delar; 1) 
anställningsförfarandet, 2) arbetsplatsanpassning 3) uppsägning. 
 
Kapitel I omfattar i princip allt som är relaterat till anställningen dvs 
anställningsintervjun, anställning, avskedande, avangemang, träning, 
kompetetensutbildning och arbetsförmåner (fringe-benifits). 
 

 Anställningsprocessen 
När en arbetsgivare ska anställa en person får han inte ställa frågor som inte är 
relaterade till uppgifterna som ska utföras; "Har du någon sjukdom?", "Varför 
har du blivit handikappad?" eller "Hur ter sig ditt funktionshinder?". 
Arbetsgivaren ska fokusera frågorna vid anställningsintervjun på de 
arbetsökandes förmåga att utföra arbetsuppgifterna och inte på deras fysiska eller 
psykiska tillstånd. Han kan då fråga "Kan du, med eller utan anpassning, utföra 
de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten" En arbetsgivare har full rätt att kräva att 
en arbetsökande, t. ex. till en tjänst som bilmekaniker, demonstrerar sin förmåga 
att utföra det som är nödvändigt i tjänsten, dvs i det här fallet att reparera en bil. 
Har då arbetsgivaren rätt att kräva någonting alls vad gäller den arbetssökandes 
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fysiska förmåga? Låt oss vidarutveckla exemplet med bilmekanikern. Ifall en 
döv söker tjänsten, och denne är den mest kvalificerade av de sökande så får 
arbetsgivaren inte neka denne anställning pga funktionshinder. Denna regel 
gäller såvida arbetsgivaren inte att kan bevisa att fullgod hörsel är nödvändig i 
tjänsten, t. ex. om det ställs krav på att den anställde ska kunna svara på frågor i 
telefon. Men då måste denna arbetsuppgift anses vara en mycket väsentlig del av 
arbetet samt att det är klarlagt att det inte går att ordna på något annat sätt, 
exempelvis genom att låta andra anställda ta telefonsamtalen.  
 

Testning 
Grundregeln är att inga medicinska tester, eller andra tester som syftar till att 
sortera bort funktionshindrade, får göras av arbetssökanden innan ett erbjudande 
om arbete har lämnats till den sökande. Undantaget är tester av illegalt 
drogmissbruk. Efter ett erbjudande om arbete får vilken typ av medicinsk 
testning som helst ske. Dock, om arbetsgivaren drar tillbaka sitt erbjudande om 
arbete måste detta ha att göra med väsentliga arbetsuppgifter i tjänsten eller vara 
i enlighet med vad som är nödvändigt i yrket. En väsentlig faktor i vad som 
avgör vad som är nödvändigt i yrket, är vilka möjligheter det finns att göra en 
rimlig anpassning i syfte att den sökande ska kunna utföra de väsentliga 
arbetsuppgifterna.  Exempel: Vid anställning av en pilot så är testning av synen 
tillåten först efter att man har erbjudit den sökande arbete. Ifall man då 
konstaterar att synförmågan inte är tillräckligt god, så är det tillåtet att dra 
tillbaka tjänsteerbjudandet. Detta beroende på att det anses att en god 
synförmåga är nödvändig i yrket, trots att start och landning sakligt sett upptar en 
mycket liten del av en pilots tjänstetid. Att anpassa en cockpit till en synskadad 
pilot får nog anses vara orealistiskt, dvs är ej rimlig anpassning. Samma 
förfarande vid anställning av en dataprogrammerare skulle anses vara 
diskriminering då en rimlig anpassning av arbetsplatsen skulle möjliggöra för 
den sökande att utföra de väsentliga arbetsuppgifterna trots synskadan, dvs 
programmera en dator. 
 
Tester får inte heller vara diskriminerande i sin utformning. En arbetsgivare som 
vill anställa revisorer och låter dem genomgå kunskapstester  måste göra testerna 
tillgängliga. Att endast tillhandahålla proven på svart-vitt skulle vara att 
utestänga sökande med synnedsättning. Därför måste anpassning ske t. ex. i form 
av punktskrift.  På samma grunder får intervjuer inte var diskriminerande t. ex. 
genom att arrangera anställningsintervjun på andra våningen i ett hus utan hiss.  
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Testning av den fysiska prestationsförmågan 
Tester av den fysiska prestationsförmågan, t. ex. konditionen, är tillåtna där det 
anses vara nödvändigt, t. ex. vid anställning av brandmän.  Dessa typer av tester 
är, enligt ADA, inte medicinska. Men testerna måste vara arbetsrelaterade och 
ges till alla sökanden.  Ett sätt att visa på testets nödvändighet är att det ges 
kontinuerligt till redan anställda. Likaså är frivilliga tester, t. ex. allmänna 
hälsokontroller, tillåtna. Resultatet av all medicinsk testning måste bevaras 
konfidentiellt. 
 

Testning av illegalt drogmissbruk 
Testning av illegalt drogmissbruk är, som tidigare nämnts, tillåten. Däremot får 
statliga och kommunala arbetsgivare inte göra sådana tester, vilket dock inte 
regleras av ADA, utan att det finns skälig misstanke om att en anställd nyttjar 
illegala droger. Även här finns det undantag för anställda inom områden som rör 
allmänhetens säkerhet eller som innehar andra känsliga arbeten, t. ex. 
fängelsevakter. Då är slumpmässiga tester tillåtna.  
 

Direkt hot mot hälsa och säkerhet 
En undantagsregel i ADA är att arbetsgivaren inte behöver anställa personer som 
utgör ett direkt hot mot hälsa eller säkerhet hos arbetsgivaren,  personalen eller 
hos andra som befinner sig på arbetsplatsen.  Denna tolkning är strikt och ett 
antal villkor måste vara uppfyllda, bl. a.  att den sökande måste utgöra en 
betydande säkerhetsrisk, att det finns stor sannolikhet för skada som inte kan 
undandröjas eller reduceras genom rimlig anpassning. Riskbedömningen måste 
grundas på den aktuella situationen för individen när denne söker tjänsten och får 
inte bygga på antaganden om vad som kan hända i framtiden. Att t. ex. neka en 
person  ett jobb med mycket stress, med hänvisning till att denne tidigare har haft 
hjärtproblem, skulle betraktas som diskriminering. Likaså är det inte tillåtet att 
avvisa en sökande med HIV/AIDS en lärartjänst  eftersom sjukdomen inte 
överförs vid normala kontakter mellan lärare och elever. Bedömningar grundade 
på stereotypa föreställningar är inte godtagbara.  En anställd med epilepsi skulle 
kunna utgöra ett direkt hot ifall denne arbetade vid en farlig maskin, men skulle 
inte utgöra det i en kontorstjänst. Restauranger kan neka sökanden med 
hänvisning till att den sökande har en smittosam sjukdom, under förutsättning att 
denna risk inte kan undanröjas med rimlig anpassning. Sjukdomen måste vara 
någon av dem som är uppräknade i en särskild lista som ges ut av det 
amerikanska socialdepartementet. 
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Genetisk testning 
Frågan om genetisk testning är komplicerad ur ett diskrimineringsperspektiv. I 
samband med att ADA arbetades fram så belystes inte genetisk testning särskilt 
väl. Personer som idag har någon form av funktionshinder pga genetisk sjukdom, 
är otvivelaktigt skyddad av ADA. Problemen är hur man ska bedöma dem som i 
framtiden kan få en sjukdom - ska de anses ha ett funktionshinder och därför ska 
skyddas av lagen? Tolkningen av ADA är att en bedömning av en persons 
tillstånd måste baseras på nutid och inte framtid. Lagen är dock inte tydlig på 
denna punkt. Däremot så skyddas en person som betraktas vara 
funktionshindrad, även om denne inte har någon funktionsnedsättning. Det finns 
även ett förbud som gäller testning av HIV. Av denna anledning, och med stöd 
av tolkningar av tidigare rättsfall och liknande lagstiftning, torde ADA ändock 
fungera som ett skydd, dvs framtida sjukdomar kan i princip inte anges som skäl 
för diskriminering. 
 
En annan omständighet kring genetisk testning är att det finns en osäkerhet kring 
resultaten. I vissa fall kan diskriminering förekomma pga osäkra resultat. 
 

Rimlig anpassning 
Arbetsgivaren är skyldig att utföra anpassningsåtgärder som anses vara rimliga. 
Vid definieringen av vad som är rimligt är begreppet  "undue hardship" av stor 
betydelse,  vilket innebär att anpassningsåtgärden inte behöver utföras om det 
medför betydande svårigheter eller kostnader för arbetsgivaren. Avgörande blir 
faktorer som kostnadens storlek i relation till företagets ekonomiska styrka och 
storlek. Företaget behöver heller inte utföra åtgärder som skulle radikalt förändra 
företagets karaktär. Enkelt uttryckt så kan man kräva mycket mer av IBM än av 
den lokala bokhandlaren. Det är inte olagligt när en arbetsgivare frågar en 
arbetstagare om denne har möjlighet att betala en del av anpassningen själv ifall 
arbetsgivaren har begränsade möjligheter att göra detta fullt ut. Däremot är det 
inte tillåtet att sänka lönen för att finansiera anpassningskostnaderna. 
Anpassningen ska vara individuell. Även utrymmen som personalrum och 
personalmatsal. kan behövas anpassas. 
 
Det som nämns i lagen som exempel på rimlig anpassning är: omorganisering av 
arbetsuppgifter, anpassade arbetstider, förvärvande eller anpassning av 
utrustning, tillhandahållande av kvalificerade inläsare eller tolkar. Grundregeln 
är att arbetstagaren med anpassning ska nå samma prestationsnivå som en 
genomsnittlig arbetstagare utan funktionshinder.  
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Arbetsgivaren är inte skyldig att tillhandahålla personlig utrustning såsom 
hörapparat eller rullstol. Den typen av hjälpmedel får individen själv betala, 
antingen med egna pengar eller att försäkringsbolaget gör det.  Arbetsgivaren är 
enbart skyldig att utföra anpassning ifall han känner till den anställdes 
funktionshinder. Arbetstagaren måste själv tala om att han eller hon behöver 
anpassning av arbetsplatsen.  
 

Hälsoförsäkringar 
Som jag tidigare har redogjort har privata försäkringar en helt annan betydelse i 
USA än i Sverige. Därför var det viktigt att ta med även dessa i ADA. Lagen 
kräver dock inte att arbetsgivaren tillhandahåller en försäkring som fullt ut täcker 
den anställdes behov. Det som krävs är att den anställde med funktionshinder får 
samma tillgång till de försäkringar som erbjuds övriga anställda på arbetsplatsen.  
 
 

 Tillämpning 
ADA bygger på att avgöranden om vad som är diskriminering måste avgöras 
från fall till fall. Det finns inga givna regler för hur man ska döma. En särskild 
myndighet, EEOC, tar emot anmälningarna som måste göras inom 180 dagar 
efter man har ansett sig ha blivit utsatt för diskriminering. 
 
 

Ekonomiskt stöd 
Det finns inga offentliga medel för att uppfylla lagen, men däremot vissa 
möjligheter att göra skatteavdrag.  En småföretagare har möjlighet att göra 
avdrag på upp till 35.000 kr per år. Avdrag  göt kostnader som hänför sig till  
ombyggnad i syfte att undanröja hinder, t. ex. att installera ramp, så kan avdrag 
göras upp till 105.000 kr. 
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Kapitel II - Delstater och kommuner 
 
Det andra avsnittet, kapitlet, i ADA omfattar s.k. offentliga enheter vilket är 
delstater, kommuner och lokala myndigheter. Den federala nivån täcks inte av 
ADA utan av andra lagar, framförallt paragraf 504 i The Rehabilitation Act.  
Kapitel II är indelat i två viktiga underkapitel, A och B. 
 

Underkapitel A 
Grundläggande för detta kapitel är att ingen kvalificerad person med 
funktionshinder ska kunna bli diskriminerad eller nekad deltagande i offentlig 
verksamhet.  Termen kvalificerad person med funktionshinder skiljer sig något 
från kapitel I, nämligen en person med funktionshinder som, med eller utan 
rimlig anpassning av regler, policy och praxis och med avlägsnande av 
arkitektoriska, kommunikationsmässiga eller transportmässiga barriärer, eller 
med hjälp av tekniska hjälpmedel eller service, uppfyller de väsentligaste 
kriterierna för att vara berättigad till service odyl från en offentlig enhet. I 
förhållande till nästa underkapitel är del A mer vidsträckt men på en lägre 
detaljeringsnivå. 
 
Diskrimineringsförbudet är både direkt och indirekt. Att förvägra en 
funktionshindrad  tillträde till en allmän swimmingpool anses som direkt 
diskriminering. Detsamma gäller om fysiska hinder sätter stopp för deltagande. 
Åtgärder som enligt ADA är nödvändiga är rimliga anpassningar av verksmheter  
så att funktionshindrade inte blir nekade deltagande.  Ett viktigt krav är att man 
ska nå integration så långt som möjligt, dvs minimera lösningar som medför 
segregation. Ett exempel är att funktionshindrade ska kunna ta sig in till 
biblioteket via huvudingången och inte vara hänvisade till en särskilt anpassad 
ingång på baksidan av biblioteket. Det är dock tillåtet att arrangera en 
verksamhet separat om det är nödvändigt för effektivitetens skull. Den 
funktionshindrade är dock inte tvingad att anta ett sådant erbjudande utan kan 
välja att delta i den reguljära verksamheten. Det är alltså inte tillåtet att förhindra 
ett barn med funktionshinder att bada i den kommunala bassängen och hänvisa 
till att kommunen har särskilda programaktiviteter för barn med funktionshinder.  
 
Det är inte tillåtet att ta ut en särskild avgift av de funktionshindrade för 
tillgänglighetsåtgärderna. Finansieringen av anpassningen ska finansieras på 
samma sätt som övriga kostnader.   
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Andra förbud är att kriterier och andra krav för deltagande som är 
diskriminerande är förbjudna. Det är t. ex. diskriminerande att kräva uppvisande 
av körkort för att låna på det allmänna biblioteket eftersom vissa grupper av 
funktionshindrade ej kan få körkort. Förbudet är dock inte absolut, säkerhetskrav 
o dyl som sorterar ut funktionshindrade, kan vara tillåtna om det finns fog för 
det. Bevisbördan för detta ligger på den som utfärdar bestämmelserna. 
 

Planer och utvärdering 
För att uppnå tillgänglighet måste de offentliga enheterna upprätta särskilda 
planer för hur man ska uppnå tillgänglighet och utvärdera hur man har lyckats 
med åtgärderna. Planerna ska bygga på en inventering av de olika hinder som 
finns mot deltagande i programmen. Regeringen uppmanar att handikapprörelsen 
involveras i denna inventering. I planen  måste även en person anges som 
ansvarig för att åtgärder vidtas. De detaljerade kraven på hur man uppfyller 
tillgänglighetskraven återfinner man i särskilda regleringar som utfärdas av 
federala myndigheter. För närmare studier om dessa hänvisas till Lars 
Augustssons rapport (1995). 
 

Åtgärder 
Följande är exempel på åtgärder som är vanliga i verksamheter där offentliga 
myndigheter har ansvaret: 
 
- att SOS-nummer, motsvarande 90 000, ska kunna nås med texttelefon 
- att alla nya eller reparerade trottoarkanter vid övergångsställen blir avfasade 
- att tillräckligt antal handikapplatser finns på parkeringsplatser 
- att texttelefoner  och telefoner med förstärkare finns tillgängliga  
- att material finns tillgängligt på punktskrift eller på annat tillgängligt format 
- att filmer och videor finansierade med offentliga medel textas 
 

Undantag 
Precis som i övriga delar av ADA finns en undantagsskrivelse. I denna  gäller att 
kravet på anpassning/modifiering av den offentliga verksamheten inte är 
nödvändig om modifieringen skulle innebär att verksamheten väsentligt skulle 
förändras till följd av åtgärden. Exempel: För att ett planetarium ska kunna 
fungera krävs att det inte finns någon ljuskälla utöver projektorn. Det skulle inte 
anses vara diskriminerande att neka en döv besökare att sätta in en lampa för att 
denne skulle kunna se en tolk om planetariet kan visa på att det är omöjligt utan 
att störa visningen. Men fortfarande finns skyldigheten att anpassa så långt som 
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möjligt utan att kärnan av verksamheten ändras, dvs planetariet måste ändå vidta  
åtgärder t. ex. göra utskrifter av det som sägs under programmet.  
 
I definitionen av personkretsen nämns "rimlig modifiering", vilket ska tolkas 
som att om kommunen eller annan ansvarig, kan visa att kostnaderna för 
modifiering är orimligt stora, är det inte nödvändigt att vidta just de åtgärderna. 
ADA kräver dock fortfarande att någon form av åtgärder vidtas som inte är 
ekonomiskt orimliga. Om ett bibliotek inte är helt tillgängligt måste man ändå ha 
rutiner som innebär att en bibliotekarie kan hämta böckerna åt t. ex. en 
rörelsehindrad. Vissa ersättningsmedel är inte tillåtna, t. ex. accepteras nästan 
aldrig rutiner för att lyfta rullstolsburna som acceptabel ersättning för hiss eller 
annan anpassning.  
 
En viss särställning har historiska byggnader och anläggningar. Delstater och 
kommuner är inte tvingade att vidta sådana åtgärder som skulle väsentligt hota 
eller förstöra historiska värden i dessa byggnader. För att en byggnad ska anses 
vara historisk måste den vara registrerad som sådan i det nationella registret för 
historiska byggnader och platser. Detta betyder dock inte att inga åtgärder ska 
vidtas. Exempel: Om ett museum är inrymt i en historisk byggnad och det anses 
vara omöjligt att installera en hiss utan att det skulle förstöra husets historiska 
värde, så innebär det att rörelsehindrade utestängs. För att minska 
diskrimineringen kan andra åtgärder vidtas t. ex. att på bottenplan visa en 
videofilm av de rum och plan som inte kan nås av rörelsehindrade. 
 
Personliga hjälpmedel, som rullstolar och hörapparater, ansvarar individen för 
och täcks inte av ADA. 
 

Praktiskt genomförande 
Kraven är satta så att all verksamhet eller alla byggnader osv måste göras 
tillgängliga. Huvudsaken är att alla har lika tillgång till samma utbud, och inte 
blir utestängda p.g.a. funktionshinder. Exempel; om ett sjukhus erbjuder allmän 
service i tre byggnader som står i närheten av varandra, och utbudet är detsamma 
i alla byggnaderna, så räcker det i princip med att en av byggnaderna är 
tillgänglig för funktionshindrade för att man ska ha  uppfyllt kraven i ADA. Det 
är likvärdig tillgång till program och service som är grundkravet.  
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Överklagande 
Varje delstat eller kommun måste dels utse åtminstone en anställd att koordinera 
arbetet med att uppfylla de krav som ADA ställer, och dels informera om hur 
man får tag på denna person. Den ansvariga måste undersöka varje klagomål och 
delstaten/kommunen måste upprätta rutiner för hur hanteringen av klagomål.  
 
En individ kan även vända sig direkt till justitiedepartementet som är den 
samordnande federala myndigheten. En anmälan ska göras senast 180 dagar efter 
att diskrimineringen har inträffat. Därefter görs en utredning av den ansvariga 
myndigheten, t. ex. om diskriminering har skett i en kommunal skola, är det 
utbildningsdepartementet som får undersöka ifall något olagligt har skett. Det går 
också att stämma delstaten/kommunen men då får man själv stå för kostnaderna.  
 

Underkapitel B 
Detta underkapitel handlar dels om allmänna transportsystem och 
järnvägssystemet. Det är i sin tur uppdelat i två delar, del I Allmänna transporter 
förutom flyg och järnväg och del II som berör långdistansbussar och järnväg. 
 

 Del I 
Diskriminering är här att köpa in eller hyra en ny buss, spårvagn eller annat 
fordon, som inte är tillgänglig för personer med funktionshinder. Inköper man en 
begagnad buss måste köparen visa att han har gjort vad man har kunnat för att 
köpa in ett tillgängligt fordon. Om ett privat företag övertar trafiklinjen gäller 
samma bestämmelser som för det offentliga. 
 
Krav som ställs på fordonen är  att det ska vara möjligt att komma in i fordonet t. 
ex. med hjälp av lift. 
 
Pendeltåg- och tunnelbanestationer måste vara tillgängliga om de anses vara 
nyckelstationer. Vilka dessa är avgörs av kommunikationsdepartementet. Det 
betyder alltså att inte alla tunnelbanestationer måste ha t. ex. hiss. Ett sådant 
generellt krav är städer som New York City glada över att slippa eftersom de har 
mycket gamla tunnelbanesystem. 
 
Utöver anpassning av den allmänna kollektivtrafiken måste det, enligt ADA, 
även finnas tillgång till "para-transit", vilket är en enkel form av färdtjänst. Den 
utgörs av särskilda minibussar som går särskilda linjer, ofta med ungefär samma 
sträckning som de reguljära busslinjerna. I stadskärnan är kravet att de kör 
maximalt 3/4 mile utanför den vanliga sträckningen och i övrigt är den maximala 
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körningen 1.5 mile. Det går alltså inte att beställa denna form av färdtjänst till sitt 
hem om man bor på ett längre avstånd från en busshållplats.  Beställning måste 
göras en dag före.  
 
 

 Del II  
ADA kräver att minst en vagn i ett tågset ska vara tillgänglig med t. ex. toalett 
och utrymme för rullstol. Antalet platser är beroende av antalet vagnar i tåget. 
Regeln är att det ska vara lika många platser avsedda för personer med rullstol 
som det är personvagnar i tågsetet. Så småningom ska detta antal fördubblas.  
 
Äldre tågstationer måste göras tillgängliga så snart det är praktiskt möjligt, dock 
ska alla stationer vara tillgängliga år 2010. Nya tågstationer skall vara 
tillgängliga.  
 
 

Kapitel III 
 
Det tredje kapitlet i ADA handlar om kommersiell verksamhet och om offentliga 
platser. Denna del kan sägas vara den verkligt stora nyheten med ADA. Den 
statliga verksamheten täcktes tidigare av the Rehabilitation Act medan den 
privata verksamheten inte tidigare hade ålagts ett förbud mot diskriminering. 
Med tanke på den stora privata sektorn i USA så har detta givetvis stor betydelse.   
 

Diskrimineringsförbudet 
Till skillnad från flertalet paragrafer i ADA så räcker det i kapitel III att man är 
funktionshindrad. Övriga delar av ADA finns kravet att individen även skall vara 
kvalificerad. Diskrimineringsförbudet är utformat så att individer med 
funktionsnedsättningar skall ha samma och lika möjlighet att nyttja varor, 
tjänster, faciliteter, privilegier och förmåner som övriga i samhället. Det är därför 
att betrakta som diskriminering att utestänga eller på annat sätt frånta 
funktionshindrade denna rätt. Det anses även diskriminerande att tillhandahålla 
tjänster m.m. i en segregerad miljö, dvs avskilt från den övriga verksamheten  
eller i en annorlunda form. Det anges i lagen att riktmärket ska vara att 
tjänsterna, förmånerna osv ska tillhandahållas i en så integrerad miljö som 
möjligt i relation till individens behov. Undantag är ifall företaget kan bevisa att 
en segregerad miljö är den effektivaste lösningen för att uppnå samma kvalitet 
som erbjuds andra.  Även i de sammanhang där det anses att en segregerad miljö 
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är den bästa lösningen får individen med funktionsnedsättning inte förvägras att 
delta i den vanliga verksamheten om denne väljer detta. Diskriminering uppstår 
även när nödvändiga åtgärder inte genomförs för att förhindra att 
funktionshindrade blir utestängda. Detta gäller till exempel fysiska hinder och 
hinder som förhindrar kommunikation. Om åtgärderna drastiskt skulle förändra 
förutsättningarna för möjligheten att bedriva verksamheten så är det inte 
nödvändigt att vidta anpassningsåtgärderna.  
 
 
 

Offentliga platser 
Definitionen av offentliga platser är mycket vid. Någon har sagt, “Om du är 
osäker, kolla i gula sidorna. Finns företaget där så gäller ADA“. Kapitlet är 
detaljerat för att alla ska förstå exakt vilka kraven är. Lagen anger 12 områden 
där kapitel III gäller: 
 
- Hotel och motell, utom i de fall där affärsverksamheten bedrivs i en byggnad 
där inte mer än fem rum är avsedda för uthyrning och där ägaren har sitt 
permanenta boende i samma byggnad (motsvarande bed- and - breakfast) 
- restauranger, barer eller andra ställen där mat och dryck serveras 
- biografer, teatrar, konsertsalar, idrottsanläggningar eller annan plats som 
används för utställning eller underhållning 
- konferenscenter, föreläsningssalar eller liknande 
- försäljnings- eller hyresföretag som klädesaffärer eller köpcentrum 
- serviceföretag t. ex. banker och advokatbyråer 
- stationer och terminaler avsedda för allmänna kommunikationer t. ex. 
bussterminaler 
- platser avsedda för offentlig visning t. ex. bibliotek, museum och gallerier 
- fritidsområden t. ex. parker och underhållningsområden (motsvarande 
Sommarland) 
- privata skolor och undervisningsföretag 
-  företag som bedriver social service t. ex. omsorgsverksamhet, adoptionsbyråer 
och institutioner för hemlösa 
- rekreations- och träningscenter t. ex. hälsoklubbar och golfbanor 
Verksamheter som inte omfattas är t. ex. fabriker som inte är öppna för 
allmänheten.   
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Vilka åtgärder ska vidtas? 
I kapitel III anges att anpassningsåtgärderna skall vara “readily achievable“ (lätta 
att åstadkomma), vilket innebär att de ska kunna vidtas utan större svårigheter 
eller höga kostnader. När man ska avgöra vad "readily achievable" i praktiken 
betyder så ställs kostnaderna och utformningen av anpassningsåtgärderna i 
relation till företagets ekonomi och storlek, effekterna av utgifterna samt vilken 
inverkan åtgärderna skulle få på företagets verksamhet. I förhållande till kapitel 
II är kraven i praktiken lägre i kapitel III. Om företaget kan visa att man med 
alternativa metoder kan åstadkomma tillgänglighet utan att ta bort t. ex. de 
fysiska hindren så kan det vara tillräckligt för att lagen ska vara uppfylld. T. ex. 
är det inte nödvändigt för en restaurang att ha matsedeln på punktskrift. När en 
synskadad gäst kommer till restaurangen så kan en kypare istället läsa upp vilka 
maträtter som erbjuds.  Affärer behöver inte utbilda personalen i teckenspråk 
utan det anses räcka med att man kan göra sig förstådd med papper och penna. 
 
I princip kan man säga att borttagandet av de fysiska hindren ska leda till 
tillgänglighet i följande prioriteringsordning: 1) till fastigheten 2) till de områden 
där varorna och servicen tillhandahålls 3) tillgång till toaletten och 4) till övriga 
viktiga delar av fastigheten. Exempel på anpassningsåtgärder som kan vara 
nödvändiga är: 
 
- tillgängliga parkeringsplatser 
- ramper eller borttagandet av trösklar vid ingångar, dörrbreddning eller 
dörröppnare  
- placera hyllor, klädställ o.dyl. på ett sådant sätt att varorna är tillgängliga 
- placera skyltar med upphöjda bokstäver/symboler och punktskrift i hissar och 
rum  
- installera visuella och auditiva alarm 
- anpassning av toaletterna  
 
Ett annat krav är att de ansvariga enheterna måste erbjuda sådan service eller 
hjälpmedel att effektiv kommunikation kan uppnås. Det innebär t. ex. texttelefon, 
telefon med förstärkare, material på punktskrift, kvalificerad tolk m.m. 
 
Teatrar, biografer o.dyl. med mer än 300 sittplatser måste ha ett antal platser 
reserverade för personer med rullstol. 
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Fastigheter 
Beträffande byggnader så kompletterar ADA en annan medborgarrättslag för 
funktionshindrade, nämligen Fair Housing Amendments Act (FHAA). ADA 
begränsar sig i princip till affärsbyggnader. Kraven skiljer sig åt mellan  gamla 
och nya byggnader. Nya byggnader skall i princip vara tillgängliga, med vissa 
undantag när det gäller hiss, vilket behandlas nedan. I byggnader där det utförs 
förändringar eller renovering i vitala delar av en fastighet, t. ex. toaletten, så 
måste anpassning ske på ett sådant sätt att det är möjligt att ta sig till och från 
toaletten. Anpassning måste alltså göras vid renovering. Begränsningen ligger i 
att man inte behöver utföra anpassning till mer än 20 procent av de ursprungliga 
renoveringskostnaderna.  
 
När det gäller vanliga bostäder är det FHAA som skyddar individer med 
funktionsnedsättning  från diskriminering. Enligt denna lag kan hyresvärdar inte 
använda funktionshinder som skäl för att avvisa en hyresgäst. Ej heller att 
lägenheten handikappanpassas. Men kostnaderna för den anpassningen faller på 
individen, inte hyresvärden. 
 

Undantagsskrivning 
 I ADA anges två typer av verksamheter som inte omfattas av lagen, nämligen 
privata klubbar och religiösa organisationer, inkluderat platser som är avsedda 
för gudstjänster (t. ex. kyrkor). Här kan tilläggas att det i vissa delstater och 
städer finns regler som täcker in kyrkor och kräver tillgänglighet till dessa.  
 
När det gäller hissar så är det inte nödvändigt att installera en sådan om 
byggnaden har mindre än tre våningar eller totalytan är mindre än 300 m2, 
såvida byggnaden inte inrymmer ett shoppingcentra eller en terminal för t. ex. 
bussar eller sjukhus, för då måste hiss installeras. Justitiedepartementet har 
möjlighet att sätta andra regler om de finner det nödvändigt.  
 
När det av olika skäl anses vara omöjligt att ta bort de hinder som åstadkommer 
diskriminering så är alternativa metoder tillåtna. T. ex.  så kan en affär använda 
sig av hemleverans eller att någon anställd samlar ihop varorna åt kunden ifall 
det anses vara orimligt svårt eller dyrt att anpassa själva affären. Affären får inte 
ta ut någon avgift för denna service.  
 
Personliga hjälpmedel som hörapparat och rullstol eller personlig assistans ingår 
inte i kravet på tillgänglighet utan är individens ansvar.  
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Kapitel IV 
 

Detta kapitel har rubriken telekommunikationer, men handlar till största delen 
om det vi kallar för förmedlingscentraler, FÖC. Denna tjänst förmedlar samtal 
mellan de som har respektive inte har texttelefon. Det innebär i praktiken att 
någon skriver ned vad den som talar säger och läser upp det som 
texttelefonanvändaren skriver. Innan ADA antogs så var det svårt för 
hörselskadade och döva att ringa personer eller företag som inte hade texttelefon. 
I vissa delstater, bl. a. Kalifornien, fanns det tillgång till förmedlingscentraler 
men de fungerade oftast dåligt p.g.a. underbemanning och begränsade öppettider. 
Tidigare gick det inte att ringa utanför delstaten. Det fjärde kapitlet i ADA 
reglerar alla telefonbolag så att de ska erbjuda förmedlingsservice.  
Förmedlingscentralen ska vara igång dygnet runt. Telefonbolagen får inte ta ut 
någon särskild avgift för servicen. ADA är dock inte helt kristallklar över hur 
finansieringen ska gå till. I de flesta delstater slås kostnaderna ut på samtliga 
abonnenter. I vissa delstater finansieras verksamheten delvis av bidrag från 
delstaten.  
 
Eftersom förmedlingssamtal tar längre tid än vanliga samtal (texttelefon till 
texttelefon, taltelefon till taltelefon) erbjuder vissa telefonbolag rabatt för de som 
nyttjar förmedlingsservicen. Detta är dock ett frivilligt åtagande.  
 
Ett annat område i detta kapitel är TV-utsändningar som är finansierade med 
federala medel. Dessa program måste vara textade för hörselskadade och döva.  
 

Kapitel V 
 

Det sista kapitlet i ADA tar upp diverse saker. Det gäller t. ex. hur lagen förhåller 
sig till andra lagar. Några av de viktigaste punkterna i femte kapitlet är: 
- hämnd eller bestraffning av person som åberopat eller på annat sätt varit 
inblandad i en process med ADA (t. ex. vittnat), är ej tillåtet 
- justitiedepartementet är ansvarigt för information om ADA 
- federala myndigheter som har ansvar för tillämpningen av ADA ska utfärda 
föreskrifter för dess tillämpning 
- kongressens skyldigheter rörande ADA 
- att termen funktionshindrade inte omfattar homosexuella, bisexuella, 
transvestiter, pedofiler, blottare, personer med oklar könsidentitet, kleptomaner, 
spelmissbrukare eller pyromaner.  
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Hur tillämpas lagen? 
 
Likt allting annat i USA, ter sig den juridiska och administrativa apparaten kring 
ADA gigantisk för en svensk. Enbart vid justitiedepartementet arbetar ungefär 80 
personer med ADA, hälften arbetar med teknisk rådgivning, och den andra 
hälften med juridiska tvister och handläggning. Under de gångna fem åren har 
departementet distribuerat ut 70 miljoner informationsmaterial till allmänheten, 
svarat på 6 500 samtal i månaden och skickat material till 15 000 bibliotek! En 
lång rad myndigheter och departement är involverade i hanteringen. De främsta 
av dessa är justitiedepartementet, kommunikationsdepartementet och EEOC 
(Equal Employment of  Opportunity Commission). 
 
En av de viktigaste delarna i ADA-maskineriet är de informationscentraler som 
finns upprättade över hela USA och som får statliga pengar för sin verksamhet. 
Huvudmännen kan vara allt från universitet till handikapporganisationer. De 
sprider information och ger vägledning. Eftersom de inte är officiella 
representanter så kan de ofta ge mer informell rådgivning än t. ex. 
justitiedepartementets tjänstemän, som måste hålla sig strikt till lagens 
bokstav.Informatörernas erfarenhet  är att företagare i huvudsak vänder sig till 
konsulter eller till branchorganisationer. Det beror på att man inte riktigt vågar ta 
kontakt med myndigheterna av rädsla för att de ska börja granska dem. Därför tar 
man kontakt med någon "av sina egna". En undersökning visade att endast 10 
procent av de granskade företagen hade vänt sig till en statlig myndighet för att 
få kunskap om lagen. 
 
Ett stort problem är att väldigt många, trots stora informationsinsatser, inte är 
klart medvetna om vad ADA är och vad den kräver. Det gäller såväl näringslivet, 
allmänheten som de funktionshindrade själva. En undersökning från 1994 visade 
att endast 40 procent av de funktionshindrade överhuvudtaget kände till ADA. 
Denna siffra har stigit men problemet med bristande kunskaper finns kvar. Till 
en del handlar det säkert om att de sociala klyftorna är så pass stora att de som är 
utslagna inte nås av informationen. 
 

Kapitel I 
Kapitel I ADA övervakas av EEOC som ansvarar för att bevaka hur all anti-
diskrimineringslagstiftning tillämpas på arbetsmarknaden. EEOC är den 
myndighet som har fått ta emot överlägset flest klagomål, tio gånger fler än 
justitiedepartementet, från människor som känt sig diskriminerade p.g.a. 
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funktionshinder. Det kan finnas flera förklaringar till detta och en representant 
från justitiedepartementet anger följande:  att människor i allmänhet känner sig 
mer diskriminerade av att bli avskedade än att inte komma in på biografen p.g.a. 
otillgänglighet. En annan orsak är att många har förlorat tilltron till att 
otillgängliga byggnader ska bli tillgängliga och bryr sig därför inte om att 
anmäla. Vissa delstater och städer har varit mycket motsträviga i att göra 
förbättringar.10 Fram till 30 juni 1994 hade EEOC  erhållit 29.720 klagomål och 
43 procent av dessa lyckades man klarat upp. Dock fanns en enormt stor 
eftersläpning på hela 85.000 fall.  Av de uppklarade fallen lades 80 procent av 
fallen ned, antingen av administrativa skäl (t. ex. för att klaganden inte kunde 
definieras som funktionshindrad) eller för att det inte fanns några bevis för 
diskriminering. I 7 procent av fallen kom justitiedepartementet fram till en 
överenskommelse med parterna och i endast 2 procent av fallen misslyckades 
man att komma fram till en förlikning. 
 

 Kapitel II och III  
Kapitel två och tre i ADA är justitiedepartementets främsta ansvarsområde. 
Enligt justitieminister Janete Reno följer man följande arbetsprincip: förhandla 
så långt som möjligt och stäm så lite som möjligt. I de fall departementet har valt 
att gå till domstol har man ännu ej förlorat ett enda mål! En mycket stor 
eftersläpning finns här och 40 procent av de inkomna klagomålen har ännu inte 
blivit något ärende. Av effektivitetsskäl väljer man därför att prioritera fall som 
ger största möjliga effekt. Det gäller t. ex. företag som har filialer på många 
ställen, typ Sheraton. Får man till stånd en överenskommelse med ett sådant 
företag så leder det till att åtgärder vidtas på alla de platser där företaget är 
representerat. Av detta skäl så avstår man ofta från att utreda eller följa upp fall 
som gäller mindre företag typ småbutiker. Dessa behöver därför inte vara alltför 
oroliga för att justitiedepartementet ska förfölja dem med en blåslampa. Man 
upplyser klaganden om möjligheterna för denne att vända sig till domstol. Nedan 
följer några exempel på fall som justitiedepartementet har arbetat med: 
 
- Staden Los Angeles accepterade i en överenskommelse med departementet att 
göra deras motsvarighet till 90 000 tillgängligt för de funktionshindrade som 
använder texttelefon. Anmälningar kom från döva som varit i akut behov av 
hjälp och inte hade haft möjlighet att slå larm. 
- Ett företag som erbjuder juristutbildning gick med på att erbjuda 
teckenspråkstolkning, undervisningsmaterial på punkt, utbilda personalen, och 

                                                
10West, Jane - Federal implementation of the Americans with Disabilities Act, sid 19 
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att informera om anpassningen i marknadsföringen. Företaget fick också betala 
ca $50.000. Fallet uppkom efter att en döv hade vägrats tolk vid undervisningen. 
- En stor varuhuskedja ändrade sina rutiner vid betalning av check. Tidigare 
krävde de körkort som ID-kort vilket var diskriminerande mot de 
funktionshindrade som inte får lov att köra bil. 
- En överenskommelse gjordes med Smith Barney, ett stort rådgivningsföretag i 
ekonomi, att de skulle tillhandahålla, vid begäran, material och brev i storskrift 
för synskadade. Sedan tidigare tillhandahöll de material på punktskrift. 
- En tandläkare  fick betala sammanlagt $120.000 för att han hade hänvisat 
patienter med HIV/AIDS till andra tandläkare. Dessutom gick denne med på att 
personalen skulle genomgå en särskild utbildning och att etiska regler skulle tas 
fram. 
 
Själva systemet att lämna in klagomål till myndigheter har kritiserats just för att 
hanteringen tar så lång tid. Det beror på resursbrist då kongressen aldrig 
tilldelade nya resurser för tillämpningen av lagen. Att det ändå har gått att få 
fram resurser beror på att den politiska ledningen har prioriterat bevakningen av 
lagen. Både den nuvarande och den förre justitieministern är entusiastiska 
anhängare av lagen. Visserligen kan man även vända sig till domstol på egen 
hand men det är dels dyrt och dels finns det fortfarande få advokater som är 
tillräckligt insatta i ADA. Detta är en svaghet i systemet. Det finns möjligheter 
att utnyttja organisationer som ger juridisk hjälp, bl. a. Disability Rights and 
Education Defense Fund, men de tar enbart upp vissa fall. Större betydelse har 
istället den lokala organiseringen av funktionshindrade. Det har 
erfarenhetsmässigt visat sig att städer där det finns aktiva grupper av 
funktionshindrade, görs det mer för att uppfylla lagen. Behoven uppmärksammas 
då på ett helt annat sätt.  
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Vad har ADA betytt för USAs 
Funktionshindrade? 

 
I en intervju i tidskriften Mobility gav den funktionshindrade arkitekten Hugh 
Gallagher en beskrivning av vad ADA har betytt. "Den kanske största betydelsen 
är att handikapprörelsen har lyckats flytta på ansvarsbördan på ett sådant sätt 
att när någon förnekas tillträde måste samhället förklara varför. Tidigare var vi 
tvungna att vädja om en chans att komma in. Denna framgång har haft en stor 
inverkan på funktionshindrades självaktning."  
 

Tillgängligheten 
När man som svensk kommer till USA slås man av att landet har vidtagit fler 
åtgärder för att öka tillgängligheten än vad Sverige har gjort. När man åker hiss 
så talar en elektronisk röst om vilken våning man befinner sig på. Bredvid 
knapparna finns siffrorna på punktskrift. Utanför toaletten finner man 
information på punktskrift som talar om ifall det är en herr- eller damtoalett. 
Tunnelbanan i Washington D.C är betydligt mer tillgänglig än tunnelbanan i 
Stockholm.  På många hotell och offentliga platser finner man texttelefoner och 
visuella larm. Avfasning av trottoarkanter är mer vanligt förekommande. De 
flesta affärer och restauranger har inga trappsteg som försvårar för 
rörelsehindrade att komma in med rullstol. I vissa affärer kan man finna skyltar 
som anger att någon i personalen är teckenspråkskunnig. På de festivaler och 
större arrangemang jag besökte fanns det alltid några programaktiviteter med 
teckenspråkstolkning. Detta utan att någon individ hade beställt det. Även teatrar 
ordnar teckenspråkstolkning. På de museer jag besökte var de flesta 
informationsfilmer textade eller fanns det som sades i filmen skrivet i en pärm. 
Allt detta är företeelser som jag aldrig eller mycket sällan har noterat i  Sverige. 
Men det finns också saker brister i den amerikanska tillgängligheten. Vid 
övergångställen finns sällan ljudsignaler när det blir grön eller röd gubbe, vilket 
du däremot finner i Sverige. Heltäckningsmattor finns överallt, t o m i 
tunnelbanan, vilken då knappast kan anses vara tillgänglig för allergiker. ADA 
kräver visserligen att biografer måste ordna utrustning för hörselskadade, men 
den utgörs i regel av hörlurar, vilket är meningslöst för de som använder 
hörapparat. I Sverige är biograferna ofta, men inte alltid, utrustade med 
hörselslinga vilket är ett mycket bättre system. Tillgängligheten varierar också 
beroende på var man är i USA. Men att döma av de rapporter som har gjorts , så 
sker förbättringar överallt  i USA, fast i olika hög grad.  
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Ökad uppmärksamhet 
En direkt effekt av ADA:s tillkomst var ökad massmedial uppmärksamhet på 
funktionshindrade. Fokuseringen på funktionshindrade som tycka-synd-om-
objekt flyttades mer till att uppmärksamma de krav och de resurser 
funktionshindrade hade. Efter studentrevolten vid Gallaudet var döva en mycket 
känd minoritetsgrupp och det utnyttjades kommersiellt genom att döva 
skådespelare och statister började förekomma i bl. a. Coca-Cola reklam. Detta 
intresse spred sig senare till andra grupper. Fotomodeller och skådespelare med 
egna funktionshinder började synas i reklam och böcker. Flera filmer och TV-
serier med funktionshindrade i handlingens centrum lanserades. Idag har den här 
uppmärksamheten minskat en del men den är långt ifrån borta. Att 
funktionshindrade nu syns på ett annat sätt är inte minst positivt för att det kan 
förändra den bild människor har av funktionshindrade. Att funktionshindrade 
borde förekomma i media är ju egentligen ganska självklart eftersom man är en 
naturlig del av befolkningen. Men ren omtänksamhet är naturligtvis inte grunden 
till varför det förekommer utan det är naturligtvis av rent ekonomiskt 
egenintresse. Funktionshindrade är trots allt inte en obetydlig del av köpkraften.  
 
Dock ska effekten av den nya fokuseringen på funktionshindrade inte 
överskattas. Under mycket lång tid har de flesta amerikaner fått bilden av 
funktionshindrade som svaga, hjälplösa och oförmögna människor. Inte minst de 
olika välgörenhetsorganisationerna, med bl. a. komikern Jerry Lewis i spetsen, 
har gjort sitt bästa för att bevara och befästa denna vanföreställning. På fem år 
hinner man inte omdana människors grundläggande värderingar.  
 
Detta är också, enligt författaren Joe Shapiro, en av orsakerna till att ADA de 
senaste två åren har fått en hel del negativ uppmärksamhet. Så länge 
funktionshindrade var något man hade på avstånd och kunde skänka en slant när 
man kände för det, så krävdes inget personligt ansvar. Det kunde därför vara helt 
naturligt för en restaurangägare att säga nej till utvecklingsstörda kunder men 
samtidigt skänka pengar till en organisation "som tog hand om 
utvecklingsstörda". Men nu kan den tidigare "hjälplöse" funktionshindrade 
komma tillbaka till restaurangen med en stämning och detta upplever många som 
ett hot. Den hjälplöse är inte längre hjälplös. Ytterligare en del i förklaringen är 
själva tillkomsten av ADA. När de övriga medborgarrättslagarna tillkom skedde 
detta efter en lång kamp som både innefattade att öka det allmänna medvetandet 
om gruppens existens, den s.k. utbildningsfasen, och lobbying. Genom att 
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synliggöra gruppen ökade också förståelsen hos befolkningen när lagstiftningen 
sedan kom. Men handikapprörelsen förmådde egentligen bara att inrikta sig på 
lobbying, vilket man dock gjorde mycket framgångsrikt. När ADA tillkom så 
skedde detta egentligen utan den uppmärksamhet som hade föregått övrig 
minoritetslagstiftning. Själva utbildningsfasen kom efteråt, men har enligt många 
bedömare inte riktigt räckt till. Därför finns det en stor okunskap om vad lagen 
egentligen kräver. Många tror helt enkelt att lagen har mer förpliktelser än vad 
som i verkligheten är fallet. Denna okunskap gäller såväl i samhället som bland 
funktionshindrade själva. Det finns, som tidigare redogjorts, inbyggt i lagen en 
avvägning mellan individens rättigheter och de ekonomiska intressena. Detta 
faktum är många inte medvetna om.  
 

Bakslag för handikappfrågorna 
På vilket sätt har då handikappfrågorna råkat ut för ett bakslag i USA? En orsak 
har att göra med den politiska majoritet som för närvarande finns i kongressen. 
Republikanerna 1994 gick till val på bl. a. att ta bort s.k. "ofinansierade 
uppdrag". Det är de regler som styr vilken verksamhet som delstaterna och 
kommunerna ska ansvara för och hur den ska arrangeras. På lokal nivå så har 
man menat att staten ger dem ålägganden men inga pengar. Dock lyckades 
handikapprörelsen och andra organisationer att undanta ADA från det beslut 
kongressen så småningom fattade i början på 1995. En annan orsak till bakslaget 
är att de republikaner som 1990 var emot ADA, nu har fått centrala politiska 
positioner. Det gäller bland annat Dick Armey som är majoritetsledare i 
representanthuset. Han har bland annat uttalat att lagen "är en katastrof i dess 
nuvarande utformning". Det ironiska är att han gjorde detta vid ett offentligt 
möte i en samlingssal som inte var tillgänglig. Rörelsehindrade fick sitta på 
scenen bredvid Dick Armey. När han konfronterades med frågan om han kunde 
ge konkreta exempel på lagens negativa konsekvenser så blev han svaret skyldig. 
Även den mest omtalade politikern idag, representanthusets talesman Newt 
Gingrich, har kritiserat lagen  bl. a. i sina debattböcker. Han driver där tesen att 
myndigheterna missbrukar ADA och att lagen riskerar att bli ett paradis för 
advokater som vill tjäna pengar.  
 

Spektakulära rättsfall 
De fall som har uppmärksammats och som de politiska motståndarna till lagen 
använder sig av, är i många fall spektakulära. Några.exempel på personer som 
åberopat ADA : En kvinna blev avskedad p.g.a. dålig kroppslukt. En 
rörelsehindrad ville att skidliftar skulle bli tillgängliga för personer i rullstol. En 
striptease klubb fick åläggande att göra dansscenen tillgänglig. Några överviktiga 



  42 

stämde en biograffägare för att stolarna var för små. En arbetstagare blev 
avskedad för att han bar vapen på arbetsplatsen och angav psykiska orsaker som 
orsak till sitt agerande. Detta är inga typiska fall och i de flesta fallen så hade den 
klagande ingen framgång med sina krav. För att t. ex. en överviktig ska ha rätt att 
åberopa ADA så krävs det att denne har en sjukdom som orsakar fetma. Är 
orsaken bara för mycket mat och för lite motion så kan den överviktige inte 
utnyttja lagen. Denna viktiga skillnad framgår inte i massmedia och den 
amerikanska allmänheten har delvis fått bilden av att ADA skyddar vem som 
helst som säger sig vara funktionshindrad. Detta är alltså inte fallet. 
 

Effekten på arbetsmarknaden 
För handikapprörelsen var ett skydd mot diskriminering i arbetslivet särskilt 
viktigt. I en undersökning från 1994 angav 60 procent av de funktionshindrade 
att de hade upplevt diskriminering vid anställningsintervjuer. Var tredje 
funktionshindrad som arbetar säger att de har mindre ansvar än sina kolleger.  
Har då situationen förändrats? På det kan man svara både ja och nej. De flesta 
som har lämnat in klagomål har varit personer med ryggskador, ca 20 procent av 
fallen, vilket har föranlett en debatt om ADA skyddar andra grupper än vad 
lagstiftaren hade tänkt sig. Om man läser förarbetena så kan man konstatera att 
detta påstående inte är sant. I detta sammanhang bör man komma ihåg att USA 
har mycket svagare arbetsrättslagstiftning än Europa. En anställd kan bli 
avskedad på fläcken av sin arbetsgivare. Det är därför inte konstigt att en anställd 
som blivit avskedad försöker utnyttja de få lagregler som finns för skydd mot 
godtyckligt agerande av arbetsgivaren. Ett annat problem är att det finns en 
attityd att funktionshinder ser ut på ett visst sätt. En anställd vid EEOC berättade: 
"När jag är ute och träffar företagare så ställer de sig mycket frågande till att 
personer med psykiska sjukdomar skyddas av ADA. De säger att de tycker att det 
är helt naturligt att anställa personer i rullstol, men inte `knäppskallar´. Men vi 
vet att för fem år sedan skulle de aldrig ha anställt en person i rullstol,  så 
attityderna förändras. För vissa grupper tar det helt enkelt längre tid innan 
synen förändras". Från EEOC:s sida menar man att skyddet mot att bli avskedad 
p.g.a. funktionshinder har varit mycket verkningsfullt.  När det gäller 
personkretsen finns det delade meningar om det är bra eller dåligt att den har i 
praktiken blivit större än vad vissa trodde. En del fruktar att det ska leda till att 
lagen blir trivialiserad och att de med mer omfattande funktionshinder förlorar på 
att personkretsen är stor. Andra, främst inom handikapprörelsen, menar att det är 
bra ju fler som täcks för det vidgar stödet för lagen. Fler känner sig då berörda 
och kommer då av egenintresse att stödja den.  
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Allvarligare är förmodligen att det inte har nyanställts fler funktionshindrade än 
vad det har gjorts. Ser man till statistiken är det ungefär lika stor arbetslöshet 
idag, ungefär 70 procent, som för fem år sedan. Hälften av alla klagomål till 
EEOC har gällt avskedanden. Endast en tiondel av dessa har gjort det för att de 
har känt sig diskriminerade vid anställningsintervju. Förklaringarna är flera. En 
är att det är mycket svårt att bevisa att det har skett diskriminering vid 
anställning. Ofta står ord mot ord. Den vägledning som finns kan vara 
platsannonsen, "Frisk chaufför sökes", eller den arbetsbeskrivning som 
upprättades innan anställningen och eventuella vittnesmål. Vid avskedanden 
finns det oftast mer formella handlingar upprättade vilket underlättar 
bevisfrågan. När det gäller övrig anti-diskrimineringslagstiftning så är trenden 
densamma; att klagomål från personer som upplevt sig diskriminerade vid 
anställning svarar för en mindre del av det totala antalet klaganden. Det andra 
problemet är att funktionshindrade har varit utsatta för diskriminering under en 
väldigt lång tid. Det har försämrat deras möjligheter att bli kvalificerade genom 
utbildning. Många funktionshindrade har sedan ADA tillkom påbörjat olika 
former av utbildningar och det tar tid innan denna kompetenshöjning syns i 
arbetslöshetsstatistiken. Det tredje och förmodligen det i praktiken största 
hindret, är själva utformningen av socialbidragssystemet som gör att 
funktionshindrade ofta förlorar mer än de vinner på att skaffa sig ett arbete.  Ett 
fjärde problem är att många funktionshindrade avskräcks av de långa 
handläggningstiderna. Den för närvarande genomsnittliga handläggningstiden på 
293 dagar gör att den diskriminerade inte ser nyttan av att gå till EEOC. Det 
beror på att kongressen aldrig tilldelade nya resurser till de federala 
övervakningsmyndigheterna när lagen antogs. Man har helt enkelt fått klara sig 
med de resurser man redan hade.  
 
Ett annat problem är att många arbetstagare inte vågar gå till sin arbetsgivare och 
begära anpassning av rädsla för att bli sparkad eller på annat sätt straffad. Även 
om ADA finns så tar upprättelsen för lång tid för att man ska våga chansa. 
 

Telekommunikation 
När det gäller telekommunikation så är amerikanarna mycket långt framme. På 
TV är ett relativt stort antal program textade, i betydligt större utsträckning än 
jämfört med Sverige. Min personliga uppfattning är att direkttextningen, dvs 
textning av direktsändning, är bättre än den svenska.  Text-TV,  dvs den 
programoberoende sändningen av nyheter, sportresultat osv som man kan läsa i 
form av textsidor, finns dock inte i någon större utsträckning i USA. I Europa är 
text-TV vanligt förekommande. Det har tills helt nyligen inte funnits någon lag 
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som tvingar TV-bolagen att texta programmen.  Incitamentet att texta 
programmen har varit pengar. Eftersom TV i USA är kommersiell måste bolagen 
se till att få in reklamintäkter. Om en stor del av befolkningen inte kan ta del av 
programmen missar man tittare och därmed reklamintäkter. Därför ökar nu 
mängden textade program. Ökningen har också att göra med att det sedan 1991 
är lag på att alla vanliga TV-apparater ska ha ett särskilt kretskort som möjliggör 
mottagning av den dolda text som sänds ut med programmet. Därmed vet man att 
tittarna har nödvändig utrustning. Men den ökade mängden tillgängliga program 
gäller än så länge bara de stora nationella kanalerna, ABC, CBS osv. Kabel-TV 
programmen och de lokala kanalerna textar endast i en liten utsträckning men en 
förändring tycks vara på gång.  USA har antagit en ny lag som torde kräva att 
alla TV-program och videofilmer blir tillgängliga för hörselskadade och döva. 
För synskadade är situationen sämre. Det pågår dock försök tt på en separat 
kanal lägga in en separat röst som ger en beskrivning av vad som pågår i TV-
rutan. För biofilmer ingick det från början i ADA ett krav på att de successivt 
skulle bli textade. Men biografägarna protesterade kraftigt och menade att de 
skulle gå i konkurs. De var rädda att folk skulle finna textningen störande. 
Däremot utför man på prov olika modeller som innebär att textningen inte blir 
störande. T. ex. att placera en display under biografduken och där texten blir 
synlig endast om man har på sig särskilda glasögon. På försök har man i några 
biografer placerat en textdisplay vid biografstolen. I Sverige textas inte svenska 
biofilmer men eftersom svenskan är ett så litet språkområde så märker vi inte av 
diskrimineringen lika tydligt. Men faktum kvarstår att döva och hörselskadade i 
Sverige är utestängda från svenska bio- och videofilmer. 
 

 Problem med busstrafiken 
Ett annat problemområde är bussar som går mellan delstater, bl. a. de välkända 
Greyhound-bussarna. När ADA skulle antas så var bolaget i svår ekonomisk kris, 
bl. a. för att det pågick en stor strejk. Bolaget ansåg att de skulle gå i konkurs 
ifall de skulle tvingas att installera liftar på bussarna. Därför fick de respit fram 
till 1996. Dock är bussbolagens ekonomi fortfarande dålig.  Ansvarigt 
departement är kommunikationsdepartementet och de har än i dag inte utfärdat 
några föreskrifter gällande bussarna. Handikapprörelsen ligger lågt i rädsla för 
att en tuff linje skulle ge mer ammunition till de kritiska röster  i kongressen, 
som vill göra ändringar i ADA.  
 

Det mest uppmärksammade fallet 
Det enskilt största fallet som ADA har tillämpats på gällde ett 
prioriteringsförslag som delstaten Oregon lade fram. Där, liksom i de flesta 
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delstater, finns ett stort antal människor som är försäkringslösa, dvs inte har 
tillgång till hälso- och sjukvård. Delstaten Oregon avsåg att lösa detta problem 
genom att vidga den allmänna sjukvårdsförsäkringens personkrets men på 
bekostnad av ersättningens omfattning. Detta innebar i praktiken att man satte 
upp 709 sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder, och rangordnade dessa på 
basis av kostnader och effektivitet. Därefter drog man en linje vid det 587 fallet. 
Alla de sjukdomar och behandlingar som hamnade under linjen skulle inte 
ersättas. För att genomföra detta förslag krävdes ett statligt tillstånd. 
Handikapprörelsen rasade mot förslaget eftersom en mängd allvarliga 
sjukdomar/skador bl. a. ALS var lågt prioriterade.  Dessa sjukdomar hamnade 
under linjen därför att de ansågs obotliga. Även behandlingsmetoder som 
lindrade eller som partiellt förbättrade situationen var nedprioriterade. Den 
bakomliggande värderingen var att avgöra vilka liv som ansågs vara värda att 
leva och därmed skulle få resurser. Efter påtryckningar stoppades hela förslaget 
av regeringen med hänvisning till att den bröt mot ADA och en modifiering var 
nödvändig. Oregon hade helt enkelt diskriminerat funktionshindrade genom att 
göra värdering av människors livsvärde utifrån diagnoser. Detta var första 
gången som ADA användes i ett större sammanhang och visade vilken 
sprängkraft lagen hade.11  
 

 Kriminalsystemet - opåverkat av ADA 
Ett område där lagen inte har haft någon verkan alls är inom kriminalsystemet. 
Det har konstaterats att var tionde person som har fått dödsstraff har en 
utvecklingsstörning. Det höga antalet utvecklingsstörda beror på att polisen inte 
tar hänsyn till dessa personers funktionshinder. Förhören är ofta obegripliga för 
den utvecklingsstörde och avger erkännelser för brott de inte har begått. Det 
finns flera uppmärksammade exempel på detta. 
 
Många amerikanska fängelser är överfulla och någon anpassning för interner 
med funktionshinder är sällsynt. Vid arrestering och förhör, tillkallas sällan 
teckenspråkstolk för döva och hörselskadade. När rullstolar går sönder så händer 
det att fängelseledningen vägrar att bekosta reparationen. Det är även ett problem 
att federala domstolar inte täcks av ADA. Formellt sett så ska de täckas av en 
annan lagstiftning, paragraf 504 i the Rehabilitation Act, men den reglerar inte 
själva domstolsprocessen. Därför är döva och hörselskadade inte garanterade tolk 
vid rättegång, vilket är fallet i domstolar på delstatsnivå.  
 

                                                
11Shapiro, Joseph P - No Pity 
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Telekommunikation 
De flesta bedömare tycks vara eniga om att kapitel IV i ADA är det kapitel som 
har haft störst genomslagskraft. Det beskrivs som ADAs "success-story". 
Tidigare fanns det små eller inga möjligheter för döva och hörselskadade att 
ringa från texttelefon till en person utan texttelefon. Idag går det tack vare 
förmedlingscentralerna. Min personliga uppfattning efter att ha prövat deras 
förmedlingstjänster är att de tycks vara mycket professionella och klart bättre än 
i Sverige.  
 



  47 

Är ADA för dyr? 
 
En viktig skillnad mellan anti-diskrimineringslagstiftning för funktionshindrade 
och andra grupper är prislappen. Att förbjuda diskriminering p.g.a. ras leder inte 
till några större kostnader. Men att undvika diskriminering av funktionshindrade 
kräver tillgänglighet. För att åstadkomma det krävs investeringar. Detta är ett av 
skälen till att diskriminering av funktionshindrade fortfarande är tillåtet i 
Sverige. Våren 1995 togs det inom det svenska regeringskansliet fram ett förslag 
till text som skulle ingå i plan- och bygglagen som innebar att kommunerna och 
landstingen skulle vara skyldiga att utföra rimliga anpassningsåtgärder. Detta 
stoppades dock av finansdepartementet med hänvisning till att det skulle bli för 
dyrt för kommunerna. Av denna anledning är det särskilt intressant att se de 
ekonomiska konsekvenserna av ADA.  
 
Redan när The Rehabilitation Act antogs med paragraf 504 befarades att 
kostnaderna för anpassningsåtgärderna skulle bli enorma. I delstaten North 
Carolina räknade myndigheterna ut att det skulle kosta 15 miljarder dollar att 
göra delstatens universitet och högskolor tillgängliga. I verkligheten var många 
av åtgärderna både enkla och billiga. Den sammanlagda kostnaden beräknades i 
efterhand att uppgå till 15 miljoner dollar!  
 
Det skrivs med jämna mellanrum i amerikanska media att ADA har blivit för 
dyr. Detta har, som tidigare nämnts, utnyttjats av motståndare till lagen. Flera 
rapporter pekar dock på motsatsen bl. a. en rapport till president Bill Clinton från 
The National Council on Disability.12 Majoritetsledaren i senaten, Bob Dole, 
som stödde ADA vid dess tillkomst, uppgav i ett tal i samband med femårs 
jubileumet av ADA att han vid en konferens med borgmästare hade fått mycket 
klagomål över kostnaderna. Han bad dem att skicka in exempel. Några sådana 
kom dock aldrig in. Givetvis innebär ADA kostnader, men dessa överdrivs 
oftast. 
 
ADA täcker flera samhällsområden. Innan lagen antogs så protesterade 
näringslivet särskilt mot kapitel I om arbetslivet. Arbetsgivaren åläggs att göra en 
"rimlig anpassning" av arbetsplatsen för kvalificerade arbetstagare med 
funktionshinder. Näringslivet fruktade betydligt större kostnader under denna del 

                                                
12The Americans With Disabilities Act: Ensuring Equal Access to the American Dream, Januari 1995 
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av lagen än de övriga delarna. De federala arbetsgivaran hade redan med 
paragraf 504 haft omfattande skyldigheter. 
 
En av de forskare som studerat konsekvenserna inom arbetslivet är Peter Blanck. 
I en studie av den mycket stora varuhuskedjan Sears har han analyserat 
företagets anpassningskostnader. Att det blev just Sears berodde på att de har 
ovanligt många anställda med funktionshinder, cirka 20 000 personer. Detta ska 
jämföras med den totala arbetsstyrkan på 200 000 personer.  Att anställa 
personer med funktionshinder är en del av deras företagsprofil.  Av det totala 
antalet anpassningsåtgärder mellan 1978-1992 medförde det i 69 procent av 
fallen inte någon kostnad för företaget. I 28 procent kostade 
anpassningsåtgärderna mindre än 7.000 kr13 och endast tre procent medförde 
kostnader på över 7.000 kr. Slår man ut de totala kostnaderna på antalet 
anpassningsåtgärder blir den genomsnittliga kostnaden 850 kr. Orsaken till att de 
ekonomiska konsekvenserna inte blev större är att de flesta av de vidtagna 
åtgärderna är av den arten att de inte medför några direkta utgifter t. ex. 
införandet av flexibla arbetsscheman, längre träningsperioder, längre pauser 
m.m. 14  
 
Att kostnaderna för arbetsgivarna inte är särskilt stora bekräftas i andra 
undersökningar, bl. a. i en undersökning av över 400 företag. Mediankostnaden 
för arbetsplatsanpassning var 1500 kr. Samtidigt uppgav 82 procent av 
arbetsgivarna att det var väl använda pengar. Överlag var stödet mycket stort för 
ADA. Mer än 70 procent av arbetsgivarna ansåg att lagen skulle behållas som 
den var och endast nio procent att den skulle försvagas.15 I en annan 
undersökning gav resultatet att arbetsgivarna fick 15.34 dollar tillbaka av varje 
investerad dollar.16 
 
Vid praktisk tillämpning spelar föreskrifterna en avgörande roll. Här har EEOCs 
föreskrifter ibland ansetts vara för otydliga. Det gäller t. ex. hur långt en 
arbetsgivare måste gå för att nå målet rimlig anpassning. Eftersom ADA är en 
lag som avgörs utifrån individens situation och arbetsgivarens ekonomi, är det 
svårt att göra sådana tydliga avgränsningar, anser anhängaren av ADA. 
Företagarna däremot anser att de får för otydliga och oprecisa råd av 

                                                
13 Beräknat på en dollarkurs på 7 kr 
14Communicating the Americans with Disabilities Act - av Peter David Blanck - Annenberg Washington 
Program 
15Utförd av opinionsinstitutet Louis Harris redovisad i Washington Post den 18 juli 
16Job Accommodation Network (1994) Accommodation Benefit/Cost Data 
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myndigheterna. De vill veta exakt när de har uppfyllt lagen och det är ibland 
svårt att ge något svar på eftersom ADA är en medborgarrättslag som skyddar 
individen och ger denne rätt att lämna in klagomål. I takt med att praxis utarbetas 
i domstolsavgöranden kommer osäkerheten förmodligen att minska. Lagen 
kritiseras också från vissa i näringslivet för att motverka sitt eget syfte vad gäller 
arbetsmarknaden. Tidigare när det inte fanns någon lagstiftning, så var det lättare 
att anställa någon på prov och se om det fungerade. Nu, anser företagarna, 
medför en anställning så mycket ansvar att de inte vågar göra dessa försök. Mot 
det kan man hävda att ifall de avstår från att anställa en kvalificerad person p.g.a. 
dennes funktionshinder så är det i sig ett klart lagbrott. En annan källa till kritik 
är personkretsen. Bl. a. så omfattas även de som betraktas som 
funktionshindrade, utan att vara det, och kritiker menar att det uppmanar till 
simulering för att kunna stämma företagen. Det finns även en viss oro över att 
skyddet av personer med psykiska problem, ska leda till att människor som lider 
av stress (vilket torde vara en gigantiskt stor grupp), skulle skyddas av ADA. Det 
saknas dock belägg för att denna farhåga är särskilt välgrundad och inga 
domstolsutslag pekar på en sådan utveckling. 
 
När det gäller fysisk anpassning av t. ex. byggnader så kan kostnaderna bli höga. 
Generellt så är det alltid dyrare att göra anpassningar i efterhand än vid själva 
uppförandet. I USA beräknas dessa kostnader uppgå till 1 procent av totala 
byggkostnaden. Nedan ges några exempel på totalkostnader för några vanliga 
anpassningsåtgärder.17 
 
Ljudsignal i hiss. 2800 kr 
Upphöjda siffror/bokstäver eller 
punktskrift, vid manöverplattan i hissen 

2300 kr 

Övergång från gata till trottoarkant Från 6100  till 13 400 kr 
Konstruktion av fast ramp Från 3600 kr/meter till 7500 kr/meter 
Breddning av dörr 7000 kr 
Texttelefon 3200 kr 
Visuellt brandlarm 1900 kr 
  
  
 

                                                
17The ADA Cost Catalog for Access Modifications - National Institute on Disability and Rehabilitation 
Research 
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I USA finns i princip inga statliga pengar till de olika anpassningsåtgärder som 
krävs. Däremot finns möjlighet att göra avdrag i företagsdeklarationen för 
kostnaden. Hur är då villigheten att betala? Ja, mitt intryck är att den är betydligt 
bättre än i Sverige. Vid ett samtal med en svensk teckenspråkstolk som är bosatt 
i USA, så intygade hon att t. ex. konferensarrangörer såg det som mycket mer 
naturligt att inkludera kostnader för tolkning i konferensavgiften än i Sverige. 
Detta är i och för sig inte så konstigt med tanke på att det i USA knappast finns 
några statliga medel för tolkar, så alternativet finns inte. Därför har det kanske 
blivit så att ansvariga i Sverige är vana att alltid hänvisa till staten och dess 
budget för att finansiera anpassningsåtgärder. Men man kan fundera över vad 
som kommer att hända när staten och kommunernas åtaganden minskar. Det 
finns stor risk för att funktionshindrade då hamnar i en rävsax. Inga pengar för 
anpassning, ingen är skyldig att utföra något.  
 
Ett problem som dök upp på ett tidigt stadium var att många företag, när de 
skulle vidta åtgärder för att följa lagen, vände sig till konsulter istället för några 
av de officiella informationscentralerna. I många fall gav dessa konsulter råd 
som medförde att åtgärderna blev onödigt dyra. Konsulterna föreslog helt enkelt 
mer än vad som var nödvändigt. Ofta kan informationscentralerna ge förslag till 
företagen som är billigare än konsulternas. Justin Dart Jr, en av 
handikapprörelsens ledare, har illustrerat problemet på följande sätt. "En arkitekt 
säger till ett företag att de måste riva ut rörsystemet och installera en ny 
vattenfontän (på lägre nivå så att en person i rullstol ska kunna nå fontänen: min 
anm.) som arbetsplatsanpassning. Men en funktionshindrad kanske istället 
föreslår att företaget installerar en fem-dollars behållare för plastmuggar."  
 
Kommunerna och delstaterna har varit kritiska mot kostnaderna för 
anpassningen. Varje gång en reparation ska utföras av en gata måste kommunen 
också vidta anpassning, t. ex. avfasa trottoarkanter. Det finns alltså en viss 
automatik. Till en stor del handlar detta om att man inte har följt den tidigare 
lagstiftningen i the Rehabilitation Act. ADA har väckt långt mer uppmärksamhet 
och därför har de ansvariga blivit mer medvetna om gällande lagstiftning. 
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Är ADA något för Sverige? 
 

Den amerikanska diskrimineringslagstiftningen har väckt stor uppmärksamhet 
över hela världen, så även i Sverige. Lagen är på många sätt unik. Även om det 
finns diskrimineringslagstiftning i andra länder så kommer ingen annan lag i 
närheten av den amerikanska beträffande komplexitet, bredd och 
genomslagskraft. På många sätt kan man säga att med ADA har USA tagit ett 
jättesteg framåt i utvecklingen. Här kan man möjligen peka på att vi i Sverige har 
en annan tradition. Vår handikappolitik karaktäriseras av gå framåt med små 
steg. En reform här och en där. Detta leder till att vi inte alltid är medvetna om 
hur mycket i samhället som faktiskt har förändrats under de senaste 20-30 åren. I 
USA har handikappolitiken länge gått i stå för att med ADA ta ett jättesprång 
framåt.  Tillgängligheten har blivit mycket bättre - även om det inte gäller för 
riktigt alla funktionshindrade. En bieffekt av ADA är ökad uppmärksamhet av 
funktionshindrade som grupp i samhället. På detta sätt kan man säga att lagen är 
en framgång. När det gäller arbetslösheten bland funktionshindrade så har lagen 
inte haft någon större effekt. Det är dock orealistiskt att tro att ADA på några få 
år skulle kunna förändra det faktum att majoriteten av de funktionshindrade inte 
har den utbildning, erfarenhet eller annan kompetens som krävs för de jobb de 
söker. De är helt enkelt inte kvalificerade. En individ som söker jobb som läkare 
utan att ha läkarutbildning skyddas aldrig av någon amerikansk lag mot 
diskriminering. De stora sociala klyftorna gör att ADA på kort sikt har reell 
effekt endast för de funktionshindrade som har utbildning och andra 
kvalifikationer. De flesta funktionshindrade har ekonomiska problem eller har 
inskränkt självständighet p.g.a. beroende av familjen eller för att de bor på 
institution. Den amerikanska handikapprörelsen ser rätten till personlig assistans 
lika viktig som ADA. Alla funktionshindrade jag träffade på sa att en 
kombination av det svenska systemet och det amerikanska skulle vara, om inte 
himmelriket, så i varje fall en lyckad kombination.  
 
En viktig amerikansk erfarenhet är att det inte räcker med en allmän 
portalparagraf om att diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning är förbjuden. 
ADA är en oerhört stor och komplex lag som sedan följs av detaljerade 
regleringar. Detta har ansetts vara en nödvändig konstruktion med de 
erfarenheter man hade av tidigare lagstiftning. Eftersom ADA är en 
medborgarrättslagstiftning går det inte på förhand att exakt tala om vilka åtgärder 
som krävs för att lagen ska vara uppfylld. Denna osäkerhet har man i Sverige 
använt som argument emot anti-diskrimineringslagstiftning. Men i USA har man 
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löst det genom detaljerade regleringar som till stor del undanröjer denna 
osäkerhet.  
 

Diskrimineringslagstiftning och den nordiska modellen 
Frågan om diskrimineringslagstiftning och ADA är kontroversiell i Norden. Den 
nordiska modellen för handikappolitik bygger relativt lite på lagstiftning som 
medel för social förändring av funktionshindrades situation. Det positiva 
frihetsbegreppet, dvs att frihet nås genom staten, har länge dominerat den 
svenska handikappolitiken. Alla lösningar har haft sin förankring i offentliga 
beslut och offentlig finansiering. Anpassning av t. ex. arbetsplatser och offentliga 
miljöer har skett helt eller delvis genom samhällets försorg. De senaste årens 
ekonomiska kris i Sverige har dock tydliggjort att det blir svårt att i 
fortsättningen använda sig av offentliga medel för nya reformer och förändringar 
av samhället. ADA har därför väckt stort intresse som en modell att importera. 
Men detta är inte helt okontroversiellt. Särskilt i Danmark är man skeptisk till 
anti-diskrimineringslagstiftning av amerikansk modell beroende på att man anser 
att det är särlagstiftning. Resultatet av sådan lagstiftning riskerar att bli att 
funktionshindrade särskiljs från övriga delar av befolkningen. All lagstiftning, är 
den danska hållningen, ska omfatta funktionshindrade automatiskt. De anser 
vidare att särskild lagstiftning som ADA och program för positiv diskriminering 
förutsätter ett starkt solidariskt stöd från övriga delar av befolkningen. Detta stöd  
tror danskarna kommer att försvinna om det upplevs som att funktionshindrade 
har förmåner som övriga grupper i samhället inte har. Ett exempel är 
kvoteringslagstiftning på arbetsmarknaden. Om funktionshindrade kommer in på 
arbetsplatser tack vare kvotering kan det upplevas som ett hot av övriga 
anställda. Danskarna tror därför mer på en strategi som de kallar för "den goda 
viljan". Genom information och attitydbearbetning av de ansvariga utgår de från 
att funktionshindrades intressen ska beaktas. Varje sektorsansvarig ska ta ansvar 
för att handikappaspekterna beaktas. Chefen för det danska Center for 
Ligebehandling af handicappade, Mogens Wiederholt, har utvecklat denna syn 
på följande sätt; "Den grundlaeggende ide i centret er, at skabe forandring, at få 
mennesker og systemeter til at aendre adfaerd med det formål at öge 
ligebehandling af handicappade borgere gennem dialog, samarbejde og 
oplysning. Vores udgangspunkt er selfolgelig for det förste, at handicappade 
langt fra ligebehandles på alle områder, men også for det andet, at den 
uligebehandling som finder sted generelt ikke er udtryck for en systematisk og 
bevidst tilrettelagt diskrimination - der er ikke tale om apartheid, men der er tale 
om uligebehandling, som fölge af politiske og ökonomiske prioriteringar, 
manglende overblick over regelsaet, manglende viden, myter og stereotype 
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forestillinger om hvad det vil sige at vaere handicappet."18 Den danska strategin 
"den goda viljan" bygger på att det finns en dialog mellan funktionshindrade och 
de som är ansvariga och att förändringar ska ske på frivillig väg. Som jag ser det 
så kan man här ställa den danska modellen - med stor tilltro till människors 
sunda förnuft och vilja att göra gott - mot den amerikanska modellen som ytterst 
bygger på att människor konkurrerar med varandra och i denna tävlan  måste 
funktionshindrade skyddas mot förtryck och diskriminering för att kunna få 
samma startchans. Den danska modellen är tilltalande ur ett humanistiskt 
perspektiv och borde i och för sig vara det självklara målet för 
handikapprörelsen. Svagheterna som jag ser det är att: 
 
- för att kunna förändra makthavarnas inställning måste man veta vilka de är. Det 
är inte lätt i en decentraliserad samhällsorganisation. Dessutom är 
handikapprörelsen svag på lokal nivå. 
- modellen förutsätter att beslut fattas på rationell grund. Politikens villkor har 
förändrats drastiskt. Allt går mycket fortare och politikerna får allt mindre tid på 
sig att fundera igenom frågorna innan beslut ska fattas. Utredningstiderna 
krymper hela tiden. I ett sådant läge väljer man, medvetet eller omedvetet, att 
inte lyssna på intressegrupper som funktionshindrade eftersom det skulle ta för 
mycket tid och komplicera besluten ifall dessa synpunkter togs med i 
beslutsunderlaget. 
- det förutsätter en dialog mellan funktionshindrade och den politiska makten. 
Många upplever att möjligheterna att upprätta en sådan dialog minskar alltmer. 
Handikapprörelsens traditionella metoder t. ex. att uppvakta statsråd ger allt 
mindre resultat.  
-  en god samhällsekonomi utgör modellens grund. När samhällsekonomin 
utsätts för stora påfrestningar ökar konflikterna i samhället. Detta försvårar 
ytterligare samförståndsandan.  
 
En renodlad amerikansk lagstiftningmodell har blivit kritiserad för att vara 
elitistisk och gynna ett fåtal, nämligen de som har egna resurser och av egen 
kraft kan utnyttja lagen till sin egen fördel. Ett delvis riktigt påstående. Om vi 
bortser från den allmänna förbättringen av tillgängligheten så har 
funktionshindrades situation i USA generellt sett inte förändrats sedan ADAs 
tillkomst. De flesta är arbetslösa och har en besvärlig ekonomisk situation. Det är 
ett större problem att inte komma in på biografen. Många är också i den  den 

                                                
18 Likaställning och rättsäkerhet för funktionshindrade - nationella utmaningar i ett globalt perspektiv 
NNH 9/95 
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situationen att man inte ens har råd med biljetten till biografen. Generellt är det 
funktionshindrade från åtminstone medelklassen och med akademisk utbildning 
som bäst kunnat nyttja lagen. Otvivelaktigt bygger ADA på den amerikanska 
traditionen med individen i centrum.  Medborgarrättslagstiftningar bygger på att 
individerna är beredda att kämpa för sina rättigheter och att uppmärksamma  
lagbrott. Saknas individuellt engemang är medborgarrättslagarna verkningslösa. 
 
Den svenska handikappolitiken bygger mer på ett kollektivistiskt synsätt. Vi 
strävar så långt som möjligt efter generella lösningar. Istället för att ha särskilda 
lagar som berör handikappolitiken så försöker vi peta in lagtexter i de allmänna 
lagarna. Det gäller t. ex. plan- och bygglagen. Inställningen till hur 
handikappolitik ska bedrivas håller dock på att förändras bland 
funktionshindrade i Sverige. Det har bl. a. flera forskare visat. I 
Handikapputredningen talar man om rebellerna, funktionshindrade som 
revolterar mot att andra styr deras liv. Forskaren Mårten Söder skriver;“Den 
generation som växer upp idag har lärt sig att ställa krav. De behöver inga 
proffs som talar om för dem vad som är bäst. De har ingen lust att buga och 
tacka. De vill styra sina egna liv“.19  Inom ungdomsorganisationerna växer det 
fram en ilska mot förmyndarattityder och att funktionshindrade själva alltför 
sällan får komma till tals. Forskaren Mohamed Chaib anser att 
“Ungdomsrörelsen bland unga handikappade är ett svar på den historiska 
marginalisering dessa gruppers har utsatts för. I flera avseenden påminner 
deras kamp om den kamp som den unga generationen färgade förde i USA under 
60-talet och som kulminerade i den framgångsrika kampanjen “Black is 
beatiful““.20 Mårten Söder tror att det är nödvändigt att handikapprörelsen 
anpassar sig till denna nya situation för att kunna locka till sig den nya 
generationen funktionshindrade.  Forskaren Bodil Malmgren skriver “Kanske 
kommer de handikappade ungdomarna att bilda egna handikapporganisationer 
med nya ideologier. Mycket talar för att så är fallet. Eller också lär sig  
handikappade ungdomar att ta sig fram på egen hand i samhället utan att luta 
sig mot någon ideologi eller organisation.“21 I Lund har flera forskare studerat 
handikapprörelsen bl. a. Sveriges Dövas Riksförbund, som de anser har många 
likheter med medborgarrättsrörelsen i USA. De tror att andra 
handikapporganisationer skulle ha nytta av den styrka som dövrörelsen har visat 
prov på.22  Det finns alltså mycket som talar för att handikapprörelsen och 
                                                
19 Handikapp och välfärd (1990) 
20  Självbild och självstyrning- autonomidiskursen hos unga handikappade (1994) 
21 Kulturella livsprojekt hos handikappade: Bodil Malmgren, Utkik 1993:2 
22 Handikappforskning pågår 
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handikappolitiken kommer att gå mot stora förändringar p.g.a. förändrade 
attityder bland funktionshindrade. I det här perspektivet tilltalas man 
förmodligen av lagstiftningar som ADA som är mer individualistisk. Därmed 
kan man säga att funktionshindrades villighet att i högre grad själva förändra 
samhället ökar. Fler funktionshindrade blir högskoleutbildade och kvalificerade 
för de arbeten de söker. Därmed blir inte enbart de välfärdspolitiska insatserna 
intressanta för funktionshindrade själva utan i lika hög grad att man känner att 
man är fullvärdig medborgare i det samhälle man lever i. Så är det inte idag. 
Maktutredningen visade i en intressant analys, "Medborgarnas makt" att det 
fanns ett tydligt samband mellan intresse av politik och eget deltagande. Ju mer 
intresserad man var, desto mer kontakter tog man med politiker eller var själv 
aktiv. Detta samband gällde däremot inte för funktionshindrade, vars 
engagemang vida översteg aktivitetsgraden. Maktutredningen förklarar detta med 
hinder i miljön. Den tillåtna diskrimineringen av funktionshindrade i det svenska 
samhället gör alltså funktionshindrade maktlösa. För att komma åt detta krävs 
starkare lagstiftning som gör det åtalbart att direkt och indirekt diskriminera 
funktionshindrade. Funktionshindrade måste som grupp i högre grad bli delaktig 
i samhällsprocessen. Däremot ska man inte ersätta välfärdstaten med ett 
amerikanskt system där var och en är sin egen lyckas smed. Erfarenheterna från 
USA talar sitt tydliga språk för att detta inte är någon lyckad modell.  
 
Den amerikanska handikapprörelsen  
Den amerikanska handikapprörelsen är präglad av hur andra 
medborgarrättsgrupper arbetar. Personligen blev jag imponerad av viljan och 
styrkan hos många av de funktionshindrade jag mött. Att jämföra svensk och 
amerikansk handikapprörelse är inte lätt att göra. Om man ser till antalet 
medlemmar så är svensk handikapprörelse starkare än den amerikanska. Man bör 
dock vara medveten om att Sverige är unikt så till vida att vi har en stark 
folkrörelsetradition som handikapprörelsen är en del av. Vi har, tack vare 
statsbidragen, även ekonomiska resurser som är unika i internationell jämförelse. 
Ser man till agerande och engagemang så överstiger å andra sidan den 
amerikanska handikapprörelsen vida den svenska. Gräsrötter involverade på ett 
helt annat sätt i det politiska påtryckningsarbetet. Jag kan garantera att man som 
funktionshindrad känner bra mycket större jävlar-anamma efter att ha deltagit i 
ett möte i USA än i Sverige. Men det politiska klimatet är generellt mer livaktigt 
i USA. När det gäller politiskt påverkansarbete så är vi förmodligen lika duktiga 
men på olika sätt. I Sverige finns förmodligen mer upparbetade kontakter mellan 
handikapprörelsen och politiker. Det är t. ex. inte ovanligt att tjänstemän från 
andra folkrörelser börjar arbeta inom handikapprörelsen och vice versa. Men å 
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andra sidan baserar sig detta på lite av "tyst diplomati". De personliga 
kontakterna som finns över folkrörelserna är inte något som syns utåt. Detta har 
dock ifrågasatts av vissa eftersom detta kontaktnät till stor del innehas av icke-
funktionshindrade tjänstemän och förtroendevalda. En av de mest ivriga 
kritikerna är Adolf Ratzka, aktiv i den svenska Indepedent Living-rörelsen. I en 
intervju menade han att en av orsakerna till att avståndet mellan 
handikapporganisationerna och medlemmarna har ökat är att "när man anställer 
personal så är professionella kvalifikationer och politiska kontakter mer viktigt 
än erfarenheten av ett eget funktionshinder."23 Även förre HCK-ordföranden och 
biträtande socialministern Bengt Lindqvist har uttalat en viss kritik mot 
handikapprörelsen, "Handikapporganisationerna måste fundera på hur man 
uppträder vid alla tillfällen till representation som man har. Jag har en känsla 
av att man faller för "effektivitets-ambitionen" - att det ska vara så verkningsfullt 
som möjligt och att man då kompromissar och skickar in icke-handikappade 
människor istället för att ta matchen om tillgängligheten och att låta 
hörselskadade, synskadade och rörelsehindrade gå in i arbetet".24 
 
Den amerikanska handikapprörelsen är mer direkt och aktionsinriktad.  Jag tror 
definitivt att vi har en del att lära av amerikanarna just på detta område. Något 
jag personligen också tycker att vi har att lära av amerikanarna är att alltid lyfta 
fram funktionshindrades egna erfarenheter. I Sverige tycker jag att vi har glömt 
bort det i alltför stor utsträckning. Mitt intryck är att erfarenheten av eget 
funktionshinder väger lite för lätt i jämförelse med formella meriter.  Den förre 
HCK-ordföranden Richard Sterner har sagt "Handikappade är de enda verkliga 
experterna ty de vet var skon klämmer".  Det synsättet präglar starkt den 
amerikanska handikapprörelsen vilket jag personligen tror att vi inom den 
svenska handikapprörelsen i högre utsträckning måste ta efter . 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                
23 Personal Assistance Service in Europe and North America (1993)- Rehabilitation International 
24 Intervju i video-magasinet VideopPro - mars/1996 
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Bilaga 
Diskrimineringslagstiftning i andra länder 
I alltfler länder över hela världen införs mer eller mindre ambitiösa lagar som 
förbjuder diskriminering p.g.a. funktionshinder. Utformningen varierar beroende 
på tradition och ambitioner. Inom Europa kan man tala om tre typer av 
lagstiftningar:25 
 
1) Grundlagsändringar: Denna lösning innebär att man i grundlagen lägger till ett 
diskrimineringsförbud. Värdet av en sådan lagstiftning är diskutabel eftersom 
grundlagar i regel är mycket övergripande och svåra att hänvisa till i praktiska 
rättsfall. För att få praktisk verkan krävs konkretisering i form av lagar och regler 
på lägre rättsnivå. Länder som har valt denna lösning är Tyskland och Finland. 
Den tyska grundlagen ändrades 1994 och ett tillägg "Ingen får bli diskriminerad 
p.g.a. funktionshinder" infördes. Om tillägget kommer att ha någon praktisk 
betydelse för funktionshindrade är oklart. Den finska grundlagen ändrades 1 
augusti 1995 med ett tillägg om att ingen får, utan godtagbara skäl, behandlas 
annorlunda p.g.a. kön, ålder, etniskt ursprung, språk, religion, kriminellt 
förflutet, åsikter, hälsa, funktionshinder eller motsvarande. Handikapprörelsen i 
Finland tror att lagändringen kommer att få positiva effekter eftersom 
funktionshindrades konstitutionella rättigheter har stärkts. Mer detaljerad 
lagstiftning krävs dock för verklig förändring. 
 
2) Regler i straffrätten (eller motsvarande): Sedan 1990 har Frankrike infört ett 
diskrimineringsförbud i straffrätten. Handikapprörelsen vittnar dock om att 
uppföljningen och tillämpningen av lagen är dålig. Beviskraven är höga vilket 
försvårar användningen av lagen. 
 
3) Civilrättsliga lagar: Detta är den mest omfattande typen av lagstiftning där 
ADA är det kända exemplet. Storbritannien är det senaste landet som har antagit 
denna typ av lagstiftning i form av the Disability Discrimination Bill. Den 
förbjuder arbetsgivare att diskriminera en funktionshindrad genom att behandla 
denne mindre förmånligt i förhållande till andra. Detgäller t. ex. vid anställning, 
förmåner, karriär och utbildning. Arbetsgivaren är skyldig att utföra rimlig 
anpassning av arbetsplatsen. Affärsinnehavare m.fl. får inte diskriminera genom 
att avvisa en kund p.g.a. funktionshinder eller behandla denne annorlunda ( t. ex. 
tillhandahålla varorna eller servicen i ett annat rum). De måste också vidta 

                                                
25 Efter en analys i skriften "Invisible citizens - disabled persons status in the european treaties" utgiven 
av Autism-Europa, ERC-WFMH och ILSMH-EA. 
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rimliga åtgärder för att anpassa verksamheten. Den funktionshindrade kan gå till 
domstol för att hävda sina rättigheter. Den brittiska lagen har likheter med ADA 
men med vissa begränsningar, bl. a. 
 
- endast arbetsgivare med fler än 20 anställda omfattas 
- definitionen av funktionshindrad är ganska strikt begränsad till personer med 
mer omfattande funktionshinder. Det befaras att personer med psykiska 
handikapp och mindre omfattande funktionshinder inte kommer att skyddas av 
lagen. 
- det finns ingen myndighet med ansvar att övervaka lagens tillämpning 
- områden som utbildning och transporter omfattas inte.  
 
Det finns ett antal andra länder utanför Europa som har antagit omfattande anti-
diskrimineringslagstiftning. Det gäller t. ex. Australien och Nya Zeeland. 
 
Australien 
Den australiska lagstiftningen, the Disability Discrimination Act, är från 1992. 
Den består av sju delar. Unikt för denna lag är att definitionen av funktionshinder 
är strikt medicinsk. Lagstiftaren antog att ADA skulle få problem med en alltför 
vid definition. I en jämförelse med ADA är DDA svagare. Den kräver t. ex. inte 
att arbetsgivaren måste utföra rimlig anpassning av arbetsplatsen.  
 
Nya Zeeland 
Den Nya Zeeländska lagstiftningen, the Human Rights Act, trädde i kraft 1993. 
Den ersatte två andra lagar som till vissa delar täckte samma frågor som den nya 
lagen. The Human Rights Act förbjuder diskriminering p.g.a. kön, 
klasstillhörighet, funktionshinder, ålder, politisk åsikt, arbetsmarknadsstatus, 
familjeförhållanden och sexualitet. De områden som täcks är; arbetsmarknad, 
utbildning, tillträde till allmänna platser, tillgänglighet till varor och tjänster samt 
boende (såväl tillfälligt som permanent). Det är diskriminering att behandla 
någon med funktionsnedsättning mindre förmånligt i förhållande till en person 
utan funktionsnedsättning, liksom när förhållandena är sådana att det är till 
nackdel för personer med funktionsnedsättningar. Positiv diskriminering är dock 
tillåten. För att omfattas av lagen ska någon av följande kriterier vara uppfyllda; 
 
- fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom. Det inkluderar intellektuella eller 
psykologiska handikapp, psykisk sjukdom eller annan psykologisk, fysisk eller 
anatomisk skada.  
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- behov av ledarhund, rullstol eller annat hjälpmedel. Likaså att man har någon 
form av organism i kroppen som orsakar sjukdom t. ex. HIV-virus. 
- funktionshinder som personen ifråga har, har haft, kommer att få i framtiden  
eller som andra tror att de har. Släktingar eller andra personer som har relationer 
till en funktionshindrad skyddas även de mot diskriminering. 
 
Bevakningen av lagen sker genom the Human Rights Commission. Till denna 
kommission, som har kontor i tre städer, kan man ringa för att få hjälp. Gör man 
en anmälan så undersöker kommissionen fallet. De tar kontakt med de som 
anklagas för diskriminering och försöker nå en lösning. Går det inte att förlikas 
kan de göra en regelrätt undersökning. Därefter gör kommissionen ett uttalande 
om fallet. Vill kommissionen driva fallet vidare kan de vända sig till en särskild 
domstol, the Complaints Review Tribunal. Kommissionens policy är att så långt 
som möjligt förhandla och först när alla "fredliga" åtgärder är uttömda går man 
till domstol. 
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Källor 
Intervjuer 
 
Ackerman, Paul - Biträdande chef vid National Institute on Disability and 
Rehabilitation Research 
Burgdorf, Robert - Juridikprofessor och den ursprungliga författaren till ADA, 
funktionshindrad 
Battat, Brenda - Kanslichef vid det amerikanska förbundet för hörselskadade, 
funktionshindrad 
Dart, Justin - Framträdande personlighet inom handikapprörelsen, 
funktionshindrad 
Davis, Speed - Kanslichef vid National Council on Disability, funktionshindrad 
Detthow, Annica - Tolk vid Arbetsmarknadsdepartementet, svensk 
Hedberg, Ulf - Arkivarie vid Gallaudet University, svensk, döv 
Herman, Robert,  Jurist vid Paralyzed Veterans of America, funktionshindrad 
Heumann, Judy - Departementsråd/generaldirektör vid utbildningsdepartementet, 
funktionshindrad 
Laird, Pat - Jurist vid socialdepartementet, funktionshindrad 
Ogle, Becky - Lobbyist för handikapprörelsen, funktionshindrad 
Seelman, Katherine - Chef för National Institute on Disability and Rehabilitation 
Research (motsv. Handikappinstitutet), funktionshindrad 
Shapiro,Joseph  - Författare och journalist 
Strauss, Karen - Jurist och lärare vid Gallaudet University 
West, Jane - Konsult 
Weil, Frank - Tjänsteman vid socialdepartementet, funktionshindrad 
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Några viktiga böcker som jag har använt mig av 
 
Augustsson, L: Erfarenheter av amerikansk handikapplagstiftning 
(Handikappinstitutet) 1995 
Berkowitz, E: Disabled Policy: America´s Programs for the Handicapped 
(Cambridge University Press) 1987 
Gallagher, H G: FDR,s Splendid Deception (Dodd, Mead & Company) 1985 
Gostin, L och Beyer, A: Implementing the Americans with Disabilities Act, 
(Paul H Brookes Publishing co) 1993  
Johnson, M: People with Disabilities explain it all for you (The Advocado press) 
1992 
Quinn, G, McDonagh, M, Kimber, C: Disability discrimination law in the United 
States, Australia and Canada (Oak Tree Press) 1993 
Shapiro, J P: No Pity (Times Books) 1993 
Waddington, Lisa: Disability, Employment and the European Community ( 
West, J: The Americans with Disabilities Act: From Policy to Practice (Milbank 
Memorial Fund) 1991 
Treanor, R B: We Overcame - The Story of Civil Rights for Disabled People 
(Regal Direct Publishing) 1993 
 
Därutöver har jag läst själva lagen, regleringar, tidningsartiklar, 
informationsskrifter och mindre rapporter. 
 
 
 


