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Verksamhetsidé 

Myndigheten för delaktighet är en expert-

myndighet inom funktionshindersområdet.  

Vi följer och stödjer utvecklingen. 

Vårt arbete ökar möjligheterna för alla,  

oavsett funktionsförmåga, att vara fullt  

delaktiga i samhället. 
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Myndighetens uppdrag: 



Delaktighet för alla! 

 Unik möjlighet att göra skillnad med tre regeringsuppdrag:  

– Ny strategi inom funktionshindersområdet 

– Föra ut ”FN-konventionen”, den första som omfattar 
informations- och kommunikationsteknik  

– Digitala tjänster och teknik 

 Portalparagrafen: främja respekten för och medvetenheten 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och 
medborgarperspektiv verka för full delaktighet i 
samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla 
åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.  



Funktionsnedsättning 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen) 



Funktionshinder 
begränsning som en funktionsnedsättning  
innebär för en person i relation till 
omgivningen (Socialstyrelsen) 

Illustration: Ulf Frödin 



Folkhälsa 

Det är nästan tio gånger vanligare att personer med 
funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig. 



Funktionshindrande faktorer 
som påverkar hälsan 

Källa: Folkhälsoinstitutet 

 

• Delaktighet och inflytande 

 

• Ekonomi 

 

• Tillgänglighet 





Funktionsnedsättning efter ålder, 2005-2007 
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Siyo watu wenye ulemavu 

ambayo yanaweza 

walemavu ... 

 

= 

 

Det är inte bara 

personer med 

funktionsnedsättning 

som kan 

funktionshindras 

 



Termen funktionshinder behöver 
diskuteras! Varför begränsa till funktions- 
nedsättning? Ej delaktighet! 

Funktionshinder 
begränsning som en funktionsnedsättning  
innebär för en person i relation till 
omgivningen 



Delaktighet – två spår – för hållbarhet! 

Stöd och service – individ  

 Hälsa 

 Hjälpmedel 

 Bostäder 

 Social omsorg 

 Jobb 

 Utbildning 

 

 

Tillgänglighetskonceptet 

 Design, innovation,  och 
förbättring för allas rätt 
till det offentliga rummet 

 Tillgänglighet en specifik 
rättighet för personer 
med funktions-
nedsättning 

 Bristande tillgänglighet 
som diskrimineringsform 

 

 

 

 





Gamla Windowsversioner Nyare Windowsversioner  



Majoriteteten av datoranvändare kommer 

sannolikt gagnas av tillgänglighetsfunktioner!  



Omfattning/”Scope”/tillgänglighetskonceptet 

Allt som vi människor tar 
fram och förbättrar för 
andra människor  

 
 



Sträva efter att alla kan använda!  

Definitioner: tyvärr en stridsfråga, men viktiga 
beståndsdelar är: 
– System: produkter, tjänster, byggd miljö eller alla 

kombinationer därav (definition guide 71/6) 

– Personer från en grupp med bredast möjliga 
spektrum av egenskaper och förmågor, kan 
använda systemet för att göra det hen vill eller 
måste. 

– Det offentliga rummet ska vara till för alla 

– Nå dem som inte använder 

 



Lönsamt att nå fler! 



















http://www.sfv.se/sv/bygg-pa-kunskap/vardig-entre/ 

Statens fastighetsverk 

Delaktighet 
Värdighet  
Nytänkande 
Mervärde 
 



Kraven hårdnar, alla ska kunna vara delaktiga 



Allmänna kommentarer  

Rekommendationer till Sverige 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/SWE/CO/1&Lang=en


Artikel 5 Diskriminering 

• Skälighet 

• Den enskildes rätt 

 

 





Bristande tillgänglighet – ny 
diskrimineringsform! 

• en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas 

• åtgärder för tillgänglighet har inte  vidtagits  för 
att den personen ska komma i en jämförbar 
situation… 

• Skälighet > lag eller annan författning 
• annars enklare åtgärder som personligt stöd 
• Ekonomi, praktiska förutsättningar, varaktighet, 

omständigheter i övrigt 
• Prop. 2013/14:198 

 
 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/236823
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Skälighets-
bedömning 

Översikt reglering, exempel tillgängligt webbinnehåll  



”Design for All transforms  

obligations into  

opportunities” 

Finn Petrén, ordförande Design for All Sverige 



Perspektiv FN-konvention  
Allmän kommentar om tillgänglighet  

Skäliga åtgärder, Art.5  

Individ och grupp Kvalitet och Innovation 

För alla, Art. 3 och 4  

Tillgänglighet, Art. 9 Hållbarhet, ingress och 

AK 2 pkt 4  och 47  

Delaktighet för alla 




