
UNIVERSELL UTFORMNING



Variationskort

Universell utformning är utformning av produk
ter, tjänster och miljöer som är användbar  för 
en så stor del av befolkningen som möjligt, utan 
att det krävs speciell anpassning. 

Grundbultar i universell utformning är likvär
dighet och att undvika utpekande/stigmati
sering av vissa grupper, samt flexibilitet för att 
möta många olika behov och förmågor. Univer
sell utformning handlar om alla människor, inte 
enbart personer med funktions nedsättning. 
Det står för ett mångfaldstänkande, där hänsyn 
tas till variation i förmåga, liksom faktorer som 
ålder, bakgrund, kön etc.

Dessa variationskort är utformade för att ge 
tankestöd för den som arbetar med användbar
het, tillgänglighet och universell utform ning. 
Korten ger översiktlig information kring syn, 
hörsel, rörelseförmåga, kognition, allergi och 
språk. Det finns även en joker med i leken  du 
själv  som du alltid behöver vara medveten om 
och ta hänsyn till.

Korten kan användas i många olika samman
hang. De kan fungera som inspiration i design 
och utveckling, som underlag i diskussioner, 
och för att utvärdera olika lösningar. 
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Rörelseförmåga
Exempel på variation

Olika räckvidd. Svårighet att ta sig över kanter 
eller använda trappor. Gångsvårigheter, svårig
heter med balans, svårighet med räckvidd, 
smärta, trötthet.

Hjälpmedel: Rullstol, elrullstol, transportrul
lstol, rullator, kryckor, käpp, barnvagn, resväska, 
skrym mande föremål (leverans), bår/ambulans.



Övergripande

Omgivningen behöver kunna fungera även för 
rullstol.

Utgå inte från att alla kan gå/stå.

Tänk på att folk är olika breda/långa och även 
har olika räckvidd.

Att tänka på

Bra bemötande – respekt, kunskap om rörelse
hinder.

Enkel och tydlig information som går att kom
ma åt i förväg.

Plant underlag, ramp eller hiss, stöd (handtag, 
ledstänger).

Sittplatser (både för vila och för social samvaro).

Stolar med och utan armstöd.

Utrymme för hjälpmedel. 

Kunna nå saker från sittande.

Tydligt utmärkt/skyltad toalett och handikapp 
toalett. Utrymningsvägar även för rullstol.

Kunna välja själv var i lokalen hen vill sitta.

Bra placering och spridning av eluttag.



Syn
Exempel på variation

Färgblindhet, olika grader av synnedsättning 
och/eller blindhet. Känslig för starkt ljus/bländ
ning. Bra med information via hörsel/känsel. 
Alla som ser dåligt kan inte läsa punktskrift.

Hjälpmedel: Käpp, ledarhund, ledsagare, 
glasögon, förstoring, appar/dator, punktskrift, 
uppläst text, belysning.



Övergripande

Viktigt med ickevisuell information.

Tänk på att den som använder käpp behöver 
kanter och olika material, men också att käppen 
inte känner av saker som sticker ut högre upp.

Tänk på att en del har ledarhund.

Att tänka på

Bemötande – respekt, kunskap om syn ned
sättning och blindhet.

Enkel och tydlig information som går att komma 
åt i förväg. Erbjud information på punktskrift.

Bra visuell miljö – ej rörigt, god kontrast, stor 
text. Bra belysning, undvik att blända.

Taktil information & guidning (ledstråk, kanter 
att följa etc).

Tydlig skyltning även för den som inte ser bra 
eller är blind (även för utrymning).

Undvik ha hinder/saker man kan snubbla på 
eller sådant som är svårt att känna med käpp.

Möjlighet till ledsagare.

Bra placering och spridning av eluttag.



Kognition och perception
Exempel på variation

Svårigheter att hantera för mycket samtidig 
information, trötthet/behov av vila, svårigheter 
med koncentration, svårigheter att hantera 
komplexitet, svårt att ta in text/läsa, svårt att 
göra sig förstådd.

Hjälpmedel: Lättläst, appar/smartphone, kom
munikationshjälpmedel, dämpande hörlurar.



Övergripande

Viktigt med enkel, tydlig och lättläst informa
tion som kompletteras med bild.

Inte för mycket samtidigt.

Tänk på att eventuella svårigheter oftast inte 
syns utanpå.

Att tänka på

Bemötande: respekt, kunskap om NPF/kogni
tion.

Enkel och tydlig information som går att kom
ma åt i förväg.

Visuell miljö – tydligt, inte för rörigt. 

Tänk på att optiska mönster (t.ex väggpanel) 
kan ge flimmer/besvär för den som rör sig.

Tydlig skyltning och märkning, tydligt utmärkt 
toalett, tydligt utmärkta utrym ningsvägar.

Viktig med möjlighet att vila / gå undan.

Undvik köbildning.

Sociala aktiviteter där alla är med. 

Bra placering och spridning av eluttag.

Eventuell kassa ska fungera för alla.



Hörsel
Exempel på variation

Svårighet att uppfatta olika typer av ljud, prob
lem med sorl/bakgrundsljud. Problem att sam
tala i grupp. 

Hjälpmedel: Hörapparat, teckenspråk, tecken
språkstolk, skrivtolk, visuell information.



Övergripande

Viktigt med visuell information.

Tänk på att för den som använder teckenspråk, 
är teckenspråket förstaspråk.

Att tänka på

Bemötande – respekt, kunskap om hörselned
sättning och dövhet.

Bra ljudmiljö – inte för mycket sorl/brus/ströljud.

Enkel och tydlig information som går att kom
ma åt i förväg.

Om möjligt, information på teckenspråk eller 
textat.

Hörslinga (och den ska fungera).

Larm/brandlarm även för den som inte hör.

Porttelefon med visuell kommunikation.

Tolkar (flera om det är en större grupp).

Tydligt utmärkt/skyltad toalett. 

Den som är beroende av att se en tolk ska kun
na välja själv var i lokalen hen vill sitta.

Bra placering och spridning av eluttag.



Språk
Exempel på variation

Det finns många olika språk och dialekter rep
resenterade i Sverige. Långt ifrån alla som kan 
svenska har svenska som förstaspråk. Den som är 
ny i Sverige, eller på tillfälligt besök i landet kan 
inte alltid svenska. Det finns även andra varia
tioner kopplade till språk och kommunikation  
som exempelvis tal, läs och skrivsvårigheter.



Övergripande

Överväg vilka språk som är relevanta.

Många har nytta av lättläst text.

Det är även många som får bra stöd av bilder, 
video, eller uppläst text.

Att tänka på

Rörig bakgrund gör text svårare att läsa.

Använd god kontrast och tillräckligt stor text.

Skrivtolk/textning kan vara till hjälp för många.

Ta hänsyn till att olika personer läser olika fort.

Möjlighet att få text uppläst kan vara värdefullt.

Bakgrundsljud gör tal svårare att uppfatta. 

Talad information ska gå att pausa och upprepa.

Volymen på ljud ska gå att justera.

Den som är teckenspråkig har ofta tecken
språket som första språk och svenska som and
ra språk.

Automatisk taligenkänning kan ha problem 
med olika uttal  erbjud alternativ.

Råd för hur man utformar lättläst information 
finns exempelvis på MTM.se.



Allergier
Exempel på variation

Personer med allergi och annan överkänslighet 
kan reagera på allergiframkallande ämnen 
från exempelvis pälsdjur och kemiska/irrit
erande ämnen från tobaksrök, parfym och 
parfymerade produkter. Även olika typer av 
mat kan framkalla allergi.



Övergripande

Tänk på att detta ofta inte syns utanpå.

Undvik parfymerade produkter, doftljus, allergi
framkallande blommor.

Allergiframkallande ämnen fäster särskilt i 
kläder och hår.

Att tänka på

Bemötande – personal med kunskap om allergi.

Enkel och tydlig information som går att kom
ma åt i förväg.

Mat  ange alltid innehållet (alla ingredienser). 
Tydliga standardkort med innehåll, så att man 
slipper fråga ”finns det x i?”.

Information om meny tillgänglig i förväg.

Sociala aktiviteter där alla är med oavsett ev al
lergi.

Parfymfria produkter (tvål, tvätt och städpro
dukter mm).

Tjänster och miljöer som är parfym, rök och 
djurallergenfria.



Joker
Bristande variation

Du själv, kollegor, familj, vänner och bekanta 
utgör alltid en mer eller mindre omedveten 
referens. Det finns alltid en risk att du utgår för 
mycket från dig själv, de som är som du eller 
som är nära dig i din vardag, istället för att ta 
hänsyn till den mångfald som faktiskt finns i 
befolkningen. 



Övergripande

Reflektera över vilka referenser du har, så att du 
inte omedvetet utgår från dig själv.

Försök ta in synpunkter från människor med så 
stor variation som möjligt vad gäller förmåga, 
ålder, bakgrund, kön etc.

Att tänka på

Utforma för mångfald, inte för en tänkt normal / 
typisk person.

Tänk flexibilitet, inte ”onesize”.

Leta efter lösningar som är likvärdiga och som 
möjliggör jämlik användning. Undvik lösningar 
som pekar ut/stigmatiserar.

Se till att en eventuell referensgrupp rekryteras 
brett, rekrytera för olikhet/variation.

Utmana dina egna föreställningar om vad som 
behövs.

Våga börja – det som inte blir bra kan bli bättre 
nästa gång. Det sämsta alternativet är ofta att 
inte göra någonting alls.




