
Dags att skapa ett
universellt utformat samhälle
Alla ska kunna titta på en fotbollsmatch utan att behöva 
gå in bakvägen. 
Få information för att kunna välja den billigaste varan 
i affären. 
Kunna välja spontant när man vill åka buss eller tåg 
efter en fest. 
Kunna titta på tv för att delta i samtal med vänner, 
kanske om politik och vem som är värd en röst i nästa val.
Givetvis kunna välja skola, utbildning, arbetsplats eller 
vårdgivare på lika villkor.

Tycker du det är självklart? 

Så är det inte idag. Både myndigheter och näringsliv 
erbjuder särlösningar efter förfrågan, trots att sverige har 
skrivit under en FN-konvention som lyfter det universellt 
utformade samhället.

Universell utformning innebär att utgå från att människor är 
olika. Samhället måste alltså planeras och utformas så att alla 
kan vara delaktiga, oavsett funktions förmåga.



Alla kan vara med och påverka!
Tillsammans kan vi skapa uppmärksamhet och sätta fart på 
politiker och andra som bestämmer. Vi kan alla bidra, även 
med knappa resurser. Här får du några idéer som vi hoppas 
kan inspirera till aktivitet!

Vi är många som säger samma sak samtidigt
Du kan använda exemplen från folderns första sida när du skriver på 
facebook eller twitter. Du kan också skicka vykort eller mejl till politi-
kerna i din kommun med denna text och fråga hur de tänker bidra 
för att skapa ett universellt samhälle för alla.

Insändare, debattartiklar och uppvaktningar
Du har kanske erfarenheter av påverkansarbete som har fungerat i 
andra sammanhang. Klassiker som uppvaktningar, debattartiklar och 
insändare fungerar givetvis även när det gäller den här frågan.

Fototävling
I Göteborg har man anordnat fototävlingar om tillgänglighet. Det kan 
vara ett sätt för att synliggöra att vi inte har ett universellt utformat 
samhälle för alla. Lägg sedan upp bilderna på nätet, med korta 
förklarande texter.



Kolla läget i din kommun
Kan alla fika, äta, åka buss, handla mat, gå till doktorn, delta 
i kommunala möten, ta till sig information på kommunens 
webbplats? Bjud med en politiker och en journalist på en
 promenad runt och visa hur verkligheten är på hemmaplan.

Ställ krav på handling i medborgarförslag eller samråd
Om du sitter i ett samråd av något slag, ställ krav på beslutsfattare 
och politiker att de ska driva på utvecklingen och föregå med gott 
exempel. Många kommuner ger också möjlighet till så kallade 
medborgarförslag som kan förankras och spridas via olika medier.

Prata med politiska partier
Ta kontakt med partiföreträdare när de är ute på gator och torg i 
samband med valrörelsen. Berätta om FN-konventionen. Fortsätt 
hitta tillfällen till samtal efter valet.

”Universellt utformade betyder sådan utformning av produkter, 
miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla 
i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning. ”Universellt utformade” ska inte utesluta 
hjälpmedel för enskilda grupper avpersoner med funktions-
nedsättning där så behövs”

Citat från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009.



Vägen mot ett
universellt utformat samhälle
Handikappförbundens kongress beslutade i maj 2013 att 
driva på arbetet för ett universellt utformat samhälle. 
Vi har utformat följande politiska krav:

•	 En	parlamentarisk	kommitté	ska	tillsättas	för	att	utveckla	och
 anta en tvärsektoriell handlingsplan för universell utformning
 i bred dialog med funktionshindersorganisationer, kommuner
 och landsting. Planen ska antas av riksdagen.
•	 Krav	på	tillgänglighet/universell	utformning	ska	ställas	för	all
 verksamhet som finansieras med offentliga skattemedel. 
 Arbetet ska följas upp och utvärderas.
•	 En	offentligt	initierad	och	finansierad	nationell	kampanj	för	
 att sprida nyttan med universell utformad samhällsplanering, 
 i dialog med funktionshindersorganisationer.
•	 Konsekvensanalyser	i	förhållande	till	universellt	utformat	
 samhälle införs i instruktioner till strategiska myndigheter och 
 omfattar barnets perspektiv.
•	 Ökade	resurser	till	funktionshindersorganisationer	för	
 medverkan i standardisering. Det behövs för att öka 
 förutsättningarna att utforma och påverka användning av
	 standarder	för	tillgänglighet	/	universell	utformning.

Hjälpa oss att sprida kraven! 
Mer information på www.hso.se/universell

Handikappförbunden
Sturegatan 4 A. Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon 08-546 404 00.




