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Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

• 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 i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 

• Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Presenterades av regeringen I Prop. 2016/17:188 �Beslutades av Riksdagen i november 2017



Funktionshinderspolitikens inriktning

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Läs mer om respektive inriktining i Prop 2016/17:188



MFD ska enligt instruktionen

• ”följa upp, utvärdera och analysera insatser från 
statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra 
aktörer i förhållande till de nationella funktions-
hinderspolitiska målen”

• ”inneha samlad kunskap om arbetet för ökad 
tillgänglighet och dess resultat samt om utveckling 
och skillnader i levnadsvillkoren för personer i alla 
åldrar och kön med olika funktionsnedsättningar”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två delar i MFD:s regleringbrev reglerar arbetet med uppföljningen.�Man kan se det som uppföljningens två ben: Förutsättningar och utfall.“Konventionsstaterna åtar sig att samla in ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt denna konvention. [Statistiken] ska brytas ner på ändamålsenligt sätt för att identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövandet av sina rättigheter”- Artikel 31 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning



Syfte med uppföljningen

• Underlaget från uppföljningen ska ge en bild av hur Sverige 
lyckas genomföra funktionshinderspolitiken och förverkliga 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

• Underlaget från uppföljningen ska öka kunskapen i frågor som 
rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning

• Resultat från uppföljningen publiceras på MFD:s webbplats och 
rapporteras till regeringen.



2017 bestod uppföljningen av
Enkäter till offentliga aktörer
• Myndigheter, regioner, 

landsting och kommuner
• Funktionshindersperspektiv

i styrning och ledning

Indikatorer för utvecklingen
inom levnadsvillkor
• Individstatistik där grupper 

kan jämföras
• Primärt SCB:s undersökning 

av levnadsförhållanden

Egna erfarenheter från personer 
med funktionsnedsättning
• Fördjupar bilden som 

statistiken visar
• Exv. Tematiska fokusgrupper

Rivkraft
• Undersökningspanel med 

cirka 5000 deltagare
• 4-5 teman om året
• Identifierar hinder i omgivningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enkät som går till ledningen hos ansvariga offentliga aktörer. Frågorna fokuserar på ledning och styrning.Indikatorer från statistikansvariga myndigheter. Primärt används SCB:s undersökningen om levnadsförhållanden.För att fördjupa den bild som statistiken ger så finns flera metoder för att samla in erfarenheter från personer med funktionsnedsättning. Under 2017 arbetade vi med tematiska fokusgrupper, framförallt riktade mot personer som går i skolan.Rivkraft är myndighetens undersökningspanel med cirka 5000 deltagare. Panelen får enkäter 4-5 gånger om året. Svaren hjälper oss att identifiera hinder i omgivningen. 



Om uppföljningen av 
offentliga aktörer



Uppföljning av offentliga aktörer 2017

KOMPETENS-
HÖJANDE 
INSATSER

ARBETS-
GIVAR-

ROLLEN

MÅL OCH 
UPP-

FÖLJNING

SAMRÅD

UPP-
HANDLING

STYR-
DOKUMENT

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa sex frågeområden var i fokus för uppföljningen av offentliga aktörer 2017Svarsfrekvensen bland kommuner var 61 procent, bland landsting/regioner 71 procent och bland myndigheter 84 procent.



Ledning och styrning

Funktionshinderspolitiken är ett 
gemensamt ansvar
Funktionshindersperspektiv i lednings-
och styrsystem

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras måste hela det offentliga Sverige ta gemensamt ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken.Ansvariga offentliga aktörers arbete med att inkludera funktionshindersperspektivet har inverkan på måluppfyllelsen av det funktionshinderspolitiska målet. För att arbetet ska bli systematiskt bör perspektivet integreras i lednings- och styrsystem hos myndigheter, landsting, regioner och kommuner.



Ledning och styrning

• Integrera funktionshindersperspektivet i styrnings-
och ledningsprocesser.

• Mätbara mål för att främja rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning. 

• Övergripande åtgärder för att förebygga eller 
undanröja hinder för anställning.

• Samråd med funktionshindersrörelsen på 
övergripande nivå. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Myndigheter, landsting, regioner och kommuner �skulle kunna förbättra sitt arbete med att integrera funktionshinders-�perspektivet i sina styrnings- och ledningsprocesser.Drygt hälften av de svarande kommunerna, hälften av landstingen och regionerna och en fjärdedel av de svarande myndigheterna har mätbara mål för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättningMånga har vidtagit övergripande åtgärder för att förebygga eller undanröja hinder och därmed öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda. De åtgärder som genomförs tenderar dock att i första hand att rikta sig till personer som redan är i arbete.Nästan alla svarande kommuner, landsting och regioner har samråd med funktionshindersrörelsen på övergripande nivå. Bland svarande myndigheter är det emellertid endast ungefär var tredje som har det.



Ledning och styrning

Den 1 januari 2017 tillkom nya bestämmelser 
i diskrimineringslagen som innebär att 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 
omfattas när det gäller kravet på aktiva åtgärder. 
De aktiva åtgärderna ska motverka konkreta 
diskriminerande handlingar i individuella fall, 
men också verka pådrivande och mana till ökade 
ansträngningar för att förbygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter.



Ledning och styrning

• Hälften av alla svarande kommuner, landsting, 
regioner och myndigheter har påbörjat arbete 
med aktiva åtgärder kopplade till 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. 

• En majoritet av åtgärderna är kopplade till 
diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hälften av alla svarande kommuner, landsting, �regioner och myndigheter har påbörjat arbete med �aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Av dessa är det ungefär hälften som har genomfört åtgärder och knappt hälften som har planerat åtgärder som ska genomföras.Bland de som har påbörjat arbete med aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning anger en majoritet att åtgärderna är kopplade till diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.



Om uppföljningen av 
levnadsvillkor



Levnadsvillkoren för personer 
med funktionsnedsättning 

• Lyfter utbildning, arbete, försörjning och 
hälsa.

• En mycket heterogen grupp.
• Flera av de områden som följs upp under 
2017 visar på skillnader mellan flickor och 
pojkar samt mellan kvinnor och män med 
funktionsnedsättning.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gruppen personer med funktionsnedsättning är mycket �heterogen. Måluppfyllelsen vad gäller delaktighet och jämlikhet ser därför olika ut för olika grupper av personer med funktionsnedsättning och inom olika samhällsområden.Skillnaderna i levnadsvillkor som framkommer i uppföljningen indikerar att tillgången till resurser generellt är mindre och delaktigheten lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med resten av befolkningenFlera av de områden som följs upp under 2017 visar på skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning, där flickor och kvinnor ges sämre förutsättningar till delaktighet. Här kan man konstatera att funktionsnedsättning kraftigt förstärker ojämställda samhällsstrukturer



Utbildning

I artikel 24 i konventionen erkänner konventions-
staterna rätten till utbildning för personer med 
funktionsnedsättning. Rätten ska säkerställas genom 
inkludering, skälig anpassning och tillgång till stöd 
utifrån behov. Det handlar inte bara om rätt till 
utbildning, utan om rätten till en kvalitativ och 
inkluderande utbildning för alla. All utbildning ska 
således vara tillgänglig för alla, utan diskriminering.



Utbildning

• Personer med funktionsnedsättning har 
lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen

• Andelen ungdomar med funktionsnedsättning som 
avbryter sina gymnasiestudier är mer än dubbelt så 
hög jämfört med övriga ungdomar

• Otillgänglighet, brister i stödinsatser och individuella 
anpassningar samt mobbning och kränkande 
behandling utgör stora hinder för att klara utbildningen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Källor:�Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (1-2)�Rivkraft (3)



Andel (%) personer 25 - 64 år, med funktionsnedsättning 
och övriga befolkningen efter utbildningsnivå, 2014/15
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Observera att vissa grupper, besvarar enkätundersökningar i lägre utsträckning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning brukar nämnas.



Andel (%) personer 20 - 36 år, med högst förgymnasial utbildning 
som påbörjat men inte slutfört gymnasieskolan, 2014/15 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Observera att vissa grupper, besvarar enkätundersökningar i lägre utsträckning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning brukar nämnas i sammanhanget. 



Arbetsliv

Artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning beskriver 
rätten till arbete för personer med funktions-
nedsättning på jämlika villkor som för andra. 
I rätten till arbete ingår också åtgärder mot 
diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vidare framhåller konventionen främjandet av möjligheter till anställning, befordran, arbetsrättsliga rättigheter, bibehållande och återinträde i arbete samt egenföretagande, stimulansåtgärder och vikten av skälig anpassning för personer med funktionsnedsättning.Artikel 26 om habilitering och rehabilitering behandlar åtgärder för att göra det möjligt att upprätthålla den yrkesmässiga förmågan genom stöd och insatser samt tillgång till och kännedom om hjälpmedel.



Arbetsliv

• Knappt 60 procent av personer med funktionsnedsättning 
och nedsatt arbetsförmåga hade en sysselsättning under 
2016. Motsvarande andel i gruppen övriga befolkningen var drygt 80 
procent 

• Det är vanligare att personer med funktionsnedsättning och nedsatt 
arbetsförmåga arbetar deltid och har tidsbegränsad anställning 

• Bland unga personer (16-24 år) med funktionsnedsättning är det cirka 12 
procent som varken är i studier eller i arbete. Detta är en nästan dubbelt så 
hög andel som för unga personer utan funktionsnedsättning

• Mer än 25 procent av personer med funktionsnedsättning, med eller utan 
sysselsättning, anser sig ha blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av sin 
funktionsnedsättning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Källa: Arbetskraftsundersökningen (1-2, 4) SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (3)En relativt stor andel av de personer med funktionsnedsättning som befinner sig utanför arbetskraften är latent arbetssökande vilket innebär att de vill och kan arbeta men inte söker jobb. Att så stora skillnader fortfarande finns på aggregerad nivå tyder på strukturella problem på arbetsmarknaden och att ändamålsenliga stöd och lösningar många gånger saknasBland personer som har avslutat gymnasiesärskolan är andelen som i nuläget varken arbetar eller studerar sannolikt särskilt hög. Av personer som har avslutat skolan mellan 2001 och 2011 hade cirka 25 procent varken studier, arbete eller daglig verksamhet 2011Utöver en ökad risk för ekonomiska svårigheter innebär den svaga förankringen i arbetslivet en ökad risk för ohälsa hos personer som är varken i arbete eller utbildning. Arbetsgivares ansvar att arbeta förebyggande och främjande med frågor om diskriminering har utvidgats sedan den 1 januari 2017. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare numera undersöka risker för diskriminering i sin verksamhet, analysera orsaker, genomföra åtgärder samt följa upp och utvärdera dessa.I MFD:s fokusgrupper med döva personer på tema arbetsmarknad beskriver deltagarna att när man inte får fortsätta arbeta på en arbetsplats så är det svårt att påvisa att detta är på grund av hörseln. Detsamma gäller när man sökt ett jobb men inte fått det. En misstanke från dessa döva personer är att det är svårare att få jobb på grund av de höga kostnaderna för användande av teckenspråkstolk i arbetslivet, något som arbetsgivarna ska bekosta



Andel (%) personer 16-24 år som varken arbetar 
eller studerar, 2014/15
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Data kommer från arbetskraftsundersökningen �https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/



Försörjning

Artikel 28 i konventionen slår fast rätten till 
en tillfredsställande levnadsstandard utan 
diskriminering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillgången till arbete och egen försörjning utgör �grunden för ekonomiska resurser i form av lön, �men även tillgången till att ta del av de sociala transfereringssystem som är kopplade till arbete och inkomst. Föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och pension är exempel på transfereringar som är beroende av löneinkomsten och har stor betydelse för en individs ekonomiska villkor och möjligheter



Försörjning

• Personer utan förvärvsarbete har haft i stort sett 
oförändrade inkomster under de senaste drygt 20 åren. 

• Inkomstskillnaden mellan personer med funktionsnedsättning 
som mottar handikappersättning och/eller sjuk- och aktivitets-
ersättning i förhållande till den övriga befolkningen är stor.

• För personer utan inkomstbaserad ersättning uppgick andelen 
med låg ekonomisk standard till 63 procent under 2014. Gruppen 
har nästan fördubblats sedan 2003 och består i huvudsak av unga 
personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Personer utan förvärvsarbete har haft i stort�sett oförändrade inkomster under de senaste drygt 20 åren. �Medan arbetsinkomsterna har ökat i snabb takt har nivån på transfereringar inte ändrats i samma takt.För personer med sjuk- och aktivitetsersättning som har garantiersättning, det vill säga ingen inkomstbaserad ersättning, uppgick andelen med låg ekonomisk standard till cirka 63 procent under 2014. Denna grupp har i det närmaste fördubblats mellan åren 2003 och 2014 och består i huvudsak av unga personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.



Hälsa

Möjlighet att uppnå bästa uppnåeliga hälsa 
är en mänsklig rättighet och den ska omfatta 
personer med funktionsnedsättning utan diskriminering. 
Rättigheten omfattar tillgång till hälso- och 
sjukvårdssystem av god kvalitet, tillgängliga utan 
diskriminering även geografiskt, ekonomiskt så 
väl som fysiskt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta slås fast i artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning



Hälsa

• Personer med funktionsnedsättning har 
sämre hälsa. 

• Personer med funktionsnedsättning som har
behov av vård söker inte vård i samma 
utsträckning som övriga befolkningen.

• Diskriminering i kontakt med vården.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Personer med funktionsnedsättning upplever i betydligt mindre�utsträckning än övriga befolkningen sin hälsa som god. �59 procent av personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa �som god, att jämföra med drygt 87 procent inom den övriga �befolkningen. (SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF))(ULF) visar att personer med funktionsnedsättning som har behov av läkar- eller tandläkarvård inte lika ofta som övriga befolkningen söker vård för sina besvär. Drygt 17 procent av kvinnor och 20 procent av män. Att jämföra med cirka 8 resp 10 procent.Nästan hälften av deltagarna i Rivkraft har någon gång upplevt sig diskriminerade i kontakt med vården. Orsaker till upplevd diskriminering är otillgängliga bokningssystem, fysisk otillgänglighet i vårdlokalerna och kränkande bemötande på grund av funktionsnedsättningen.



Andel (%) personer över 16 år som skattar sin hälsa 
som god, 2014/15.
SCB:s undersökning av levnadsförhållanden
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En signifikant lägre andel kvinnor än män med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som god. Denna skillnad mellan könen finns inte i den övriga befolkningen. Dra musen över staplarna för exakta siffror



Hjälp oss att bli ännu bättre!
Tack 
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