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Genomförandet av funktionshinderspolitiken ska 
inriktas mot:

• Principen om universell utformning
• Identifiera och åtgärda befintliga brister i 

tillgängligheten 
• Individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet
• Förebygga och motverka diskriminering



Principen om Universell utformning

• Det är ett förhållningssätt och processer som utgår 
från alla tänkbara användares behov, egenskaper och 
förmågor

• Gäller lösningar som tas fram för alla. Men inte 
samma storlek för alla. Människor är olika

• Designkoncept – samskapande mellan dem som 
riskerar att exkluderas, beställarna och 
gestaltningsprofessioner



Konventionen och Agenda 2030

Konventionen fyller Agenda 
2030 med innehåll och ger en 
plattform för att kommunicera 
och inspirera att genomföra 
insatser. 





Direkta tillgänglighetsperspektiv 

• Innovation och informations- och 
kommunikationsteknik 

• Bostäder, transporter, 
urbanisering, grönområden 
och offentliga byggnader

• Hållbar konsumtion - upphandling

• Inkluderande samhällen, 
deltagandebaserat beslutsfattande 
och tillgång till information



SS-EN 17161:2019 
Universell utformning 

Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor 
och tjänster – utvidgar spektrumet användare

Finns att använda kostnadsfritt mot registrering

https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/pts2/


Tillgänglighet genom universell 
utformning 
”…ett processdrivet angreppssätt med universell 
utformning som relaterar till alla aspekter av design, 
utveckling och tillverkning.”
Standarden förklarar och kopplar ihop begrepp, 
placerar in konventionen och Agenda 2030 samt ger 
exempel. Läs Artikel 4.1 och Bilaga A först!



Varför ska en organisation använda och lära av standarden? 
Den hjälper till att:
• förstå vad organisationen behöver göra och lära för 

att uppnå tillgänglighet genom universell utformning
• starta processer för att se till att det som kommer in i 

och ut från organisationen är tillgängligt och 
användbart

• att få in Universell utformning i organisationens 
ledning och styrning – standardens struktur är ISO:s 
ledningssystem



Hemläxa

Centrallinje 

Stora snurran 
– förbättring 
av processer

Lilla snurran –
planera, göra, 

kontrollera 



Universell utformning – EN 17161 ger en 
struktur för ledning och styrning

• De olika processerna av universell utformning 
integreras i verksamhetens styrning

• Fler får tillgång till, kan förstå och kan använda miljö, 
omgivning, varor och tjänster. Andelen möjliga 
användare ökar.

• Det blir lättare att leva upp till rådande och 
kommande lagliga krav på tillgänglighet och att nå 
målen i Agenda 2030



Låt Universell utformning bli en del av din 
organisations DNA!

”Organisationer är som levande 
organismer av kultur, resurser, 
mål och visioner.”

© Sergio Palao / CATEDU , Källa: ARASAAC
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Tack!
Hans von Axelson@mfd.se
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