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ställs det för krav? 

Hans von Axelson – Myndigheten för delaktighet



Det här gör Myndigheten för delaktighet

Vi är ett kunskapsnav som 

bidrar till genomförandet av 

funktionshinderspolitiken. Vi 

gör detta genom att utveckla 

och sprida kunskap om hinder 

för delaktighet samt stödja 

ansvariga samhällsaktörer.



Varför funktionshinderspolitik?



Varför funktionshinderspolitik?

• En avgörande del av befolkningen får inte stängas ute. 
Alla ska ha förutsättningar till jämlikhet och full delaktighet

• Bland personer med funktionsnedsättning är 
levnadsvillkoren sämre, ohälsan större, arbetslösheten 
högre och graden av utbildning sämre

• Det offentliga ska bidra till förbättrad tillgänglighet och kan 
göra mer än så

• För att bidra till genomförandet av Agenda 2030, leva upp 
till konventioner och nationell lag.  



Nationellt mål för funktionshinderspolitiken
Proposition 2016/17:188

”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, 

med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt, 

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 

mångfald som grund. 

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas.”



FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

• Bekräftade skiftet från objekt till subjekt. 

• Inga nya rättigheter. Beskriver att och hur rättigheterna 

gäller personer med funktionsnedsättning

• Förtydligar på djupet de olika åtgärder som måste vidtas 

för att skapa en möjliggörande omgivning, t.ex. 

tillgänglighet, tillgång till stöd för att utöva rättskapacitet, 

personlig rörlighet, habilitering och rehabilitering. 



Förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas 
ansvar för funktionshinderspolitiken

1 § 1 st, Myndigheter under regeringen ska utforma och 

bedriva sin verksamhet med beaktande av de 

funktionshinderspolitiska målen. 



Funktionshinderspolitikens inriktning
Proposition 2016/17:188

För att nå det nationella målet ska genomförandet 

av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra 

områdena:

• Principen om universell utformning

• Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet

• Förebygga och motverka diskriminering
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Fördjupning – tillgänglighet ur ett 
rättighetsperspektiv

• Rätten till tillgång och tillträde (right to access) är en rättighet i sig.
Rättigheten etablerades i konventionen om avskaffande av 
rasdiskriminering, och garanterar alla människor tillträde till alla 
platser och serviceinrättningar som är avsedda för allmänheten.

• Tillgänglighet beskriver hur för personer med funktionsnedsättning 
och är en förutsättning för att leva ett självständigt liv och för att vara 
inkluderade och fullt delaktiga med jämlika villkor i 
samhällsgemenskapen. Rör alla samhälls- politik och 
rättighetsområden. 

• Nekande av tillträde eller tillgång bör anses utgöra en 
diskriminerande handling

Allmän kommentar nr 2 om tillgänglighet artikel 9



Tillgänglighet – olika tidsperspektiv

• För framtiden – för det som ska bli nytt – universell 
utformning – för alla

• För det som finns – gradvis undanröja hinder för tillträde 
och tillgång genom att slås fast och följa normer för 
tillgänglighet – på plats före – på gruppnivå

• När det uppstår – diskrimineringsskydd genom rätt till 
skäliga åtgärder i det enskilda fallet

Allmän kommentar 2 om tillgänglighet



Funktionshinderspolitikens inriktning
Proposition 2016/17:188

För att nå det nationella målet ska genomförandet 

av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra 

områdena:

• Principen om universell utformning

• Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet

• Förebygga och motverka diskriminering



Människans olikheter är utgångspunkten 

Ett inkluderande perspektiv med insikt om att: 

…mångfald är grunden
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Människor varierar:

• Taktila sinnen och känsel

• Hur snabba och starka vi är

• Hur långa vi är

• Hur långt eller högt vi kan 

räcka

• Vänster- eller högerhänta

• Känslighet för ljus, ljud och 

lukt

• Blir trötta olika snabbt och på 

olika tider

• Introverta och extroverta

• Kommer ihåg och lär oss 

olika

• Koncentrationsförmåga



Tillgängligheten/användbarheten är resultatet 

Ta fram förslag till lösningar som testas mot en mångfald användare 

och förbättras och testas om igen//…. (iteration)

Utgå från målgruppens olika förmågor, egenskaper och behov. 

Finns det krav och/eller standarder? 

Hur ser hela användningskedjan ut ur ett tillgänglighetsperspektiv?

Vilka är organisationens förutsättningar?
Vad finns det för lagar, vad gör vi internt? Drivkrafter? Integrera i ledningssystem!

Vilka är användare och vilka är inte? Träffa dem som inte kommer till tals! 
Hur ser vi till olikheter/mångfald? Vilka är behoven och/eller hindren?







Funktionshinderspolitikens inriktning
Proposition 2016/17:188

För att nå det nationella målet ska genomförandet 
av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra 
områdena:

• Principen om universell utformning

• Identifiera och åtgärda befintliga brister i 
tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet

• Förebygga och motverka diskriminering



Identifiera och åtgärda befintliga brister i 
tillgängligheten 

”Arbetet med att identifiera och åtgärda befintliga hinder för att 
öka tillgängligheten är enligt regeringens bedömning en 
prioriterad inriktning för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken… 

…Ett sådant arbete behöver bedrivas systematiskt och uthålligt 
och föregås av analys för att identifiera förekommande brister 
och hinder.” 

Prop. 2016/17:188



Förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas 
ansvar för funktionshinderspolitiken

1 § 2 st. ”…Myndigheterna ska särskilt verka för att deras 

lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska 

konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning vara vägledande. …”

2 § Myndigheterna ska i arbetet med att göra 

myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 

genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. …



Stöd från Myndigheten för delaktighet



Tillgänglig verksamhet

• Tillgänglighet strategiskt: verksamhetsplanering, 

internutbildning, policy- och strategidokument, inköp 

och upphandling

• Myndigheten som arbetsgivare

• Policy och handlingsplan för tillgänglighetsarbetet



När det som anskaffas ska användas av 
fysiska personer, LOU 9 kap.

2 § När det som anskaffas ska användas av fysiska 

personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas 

med beaktande av samtliga användares behov, däribland 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl. 

Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit 

obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska 

specifikationer som avses i första stycket bestämmas med 

hänvisning till den rättsakten. (min fetning)



Tillgänglig information 

• Rutiner för synpunkter och klagomål

• Skriftligt information: språk, alternativa format, formgivning

• Webbplats och andra digitala tjänster: teknik, struktur, språk

• Video: text, ljud, bild

• Telefonsamtal: teknik, tjänster, talsvarsystem

• Korrespondens och meddelanden: kontaktuppgifter, alternativa 

format, blanketter

• Möten, konferenser och internutbildning



Sverige 2019:

”Lag om tillgänglighet

till digital offentlig service”



Uppfylla tillgänglighetskrav

HEN = WCAG 2.1

EN 301 549

www.webbriktlinjer.se/wcag

50 kriterier för nivå AA

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
http://www.webbriktlinjer.se/wcag


Uppfatta

Hantera 

Förstå 

R
o

b
u

s
t 

WCAG-principerna

• Varje princip fylls med 

riktlinjer 

• Riktlinjen fylls med 

Kriterier/framgångsfaktorer



Vad omfattas och när?

23 september

• 2019 nya webbplatser, inklusive intranät och extranät

• 2020 övriga webbplatser + inspelningar + innehåll tredje 
part

• 2021 appar (juni)

• Dokument som distribueras via de ovanstående t.ex. PDF 
följer tidpunkterna. Undantag för dokument publicerade 
före 23 september 2018 om inte dokumenten har viktig 
betydelse, t.ex. nödvändiga blanketter. 



Övrigt

• Publicera tillgänglighetsredogörelse

• Ta emot klagomål och vidta åtgärder

• Myndigheten för digitala förvaltning är främjande- och 

tillsynsmyndighet https://www.digg.se/utveckling--

innovation/digital-tillganglighet

https://www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet


Bristande tillgänglighet –
diskrimineringsformen gäller utbildning

• 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


Tim Berners-Lee

”The power of the Web is in its universality. Access by 

everyone regardless of disability is an essential

aspect.”



Vi får med tillgänglighet!

• Stimulans för innovationer och kreativitet

• Når en större andel av studenterna/målgruppen

• Färre avbrutna/misslyckade ärenden och färre ärenden till 
kundtjänst/manuell handläggning

• Mindre behov av särlösningar

• Nöjdare användare och färre klagomål och juridiska processer

• Förbättrad intern och extern kommunikation

• Bättre helhetsbild av systemen och informationen

….men främst handlar det om respekt för människors rättigheter



Tack!
Hans von Axelson

hans.von.axelson@mfd.se


