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Abstract 

The purpose of of this thesis has been to clarify the promotion of health by inter alia 

improving socio-economic conditions for persons with disabilities investigating three human 
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rights conventions and one of the Swedish Constitutional Laws through Qualitative Content 

Analysis. 

The human rights conventions are the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

the Convention on theRrights of the Child and the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms.  

The purpose has also been to explore the possibilities of designing a checklist that can be used 

to ensure the compliance with international agreements on human rights in relation to the 

health of persons with disabilities in relevant documents, such as state law and guidelines.  

The main results shows that the international agreements on human rights are sufficent to 

ensure persons with disabilities a life of self determination. It also becomes evident that health 

and human rights have much in common, and that these disciplines could develop a deeper 

underständing of the relationship between compliance of human rights and health to the 

benefit of persons with disabilities. 

 

 

1.1 Inledning  

 Om jag ska beskriva min barndom med tre ord så skulle de orden bli: känsla av gemenskap. 

Jag fick alltid vara med i lekar. Ett minne jag har är när vi lekte Burken och de andra barnen 

anpassade sig efter hur snabbt jag kunde ta mig fram på mina kryckor. Jag skulle ha en chans 

att hinna även om jag inte alltid fick vinna. Jag minns den tiden med värme. Sedan började 

grundskolan. Eftersom skolan inte var tillgänglig så innebar det att jag fick börja i en annan 

skola långt bort ifrån mina kompisar där hemma.  Jag placerades i en liten specialklass med 

bara fem elever. I den klassen var det anpassad skolgång, vilket gjorde att jag var tvungen att 

läsa upp mina betyg på Komvux. Medvetenheten om olika villkor infann sig hos mig.  En 

känsla av att vilja göra något åt de olika villkoren började gro i mig. 

1994 valde jag att börja engagera mig ideellt i DHR. Engagemanget innebar allt från 

styrelseuppdrag, civil olydnads-aktioner för en tillgänglig kollektivtrafik och en slags 

fadderverksamhet som syftade till att en vuxen person med erfarenhet av att leva med 

funktionsnedsättning stöttar och fungerar som en förebild till en yngre medlem som är på väg 

in i vuxenlivet. 
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Sedan 2003 arbetar jag inom funktionshinderrörelsen. Jag förstod att jag i mitt arbeta kan 

verka för ökad medvetenhet och förändring. Som företrädare för en organisation blir jag 

tillfrågad om att dela med mig av mina kunskaper om och min erfarenhet av att leva med 

nedsatt rörelseförmåga. Vid dessa tillfällen skapas möten och samtal som bidrar till att öka 

medvetenhet hos både mig och den jag möter. Jag insåg tidigt att det är viktigt att jag förstår 

att möta människan där den är, att förändring tar tid och kräver tålamod. I arbetet träffar jag 

andra i liknande situation som jag själv. Att vara del av ett sammanhang där igenkänning och 

förståelse av att leva med funktionsnedsättning är norm är stärkande för självkänslan. 

Samhället ska enligt de mänskliga rättigheterna bidra till att främja och skydda hälsa.  

(Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, (CRPD), 2006, 25; 

Barnkonventionen, 1989, 24; Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, (Europakonventionen), 1950, 8–11; Regeringsformen, kap. 

1 §2, 1974:152).  Det ska bland annat göras genom att förbättra socioekonomiska 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om 

(CRPD.27) att staten ska främja möjligheter till anställning för personer med 

funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning (CRPD. 19) ska inte heller vara 

tvungna att bo i särskilda boenden utan de ska själva kunna välja bosättningsort och med vem 

de vill leva.  

I dag arbetar jag som ombudsman på DHR. DHR står för delaktighet, handlingskraft och 

rörelsefrihet och är en organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. I 

arbetsuppgifterna som ombudsman ingår bland annat att påverka de politiska besluten på ett 

sätt som gör att personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda från samhället. Det 

gör vi bland annat genom att medverka i olika samverkansgrupper, genom att utbilda och 

genom att vara remissinstans på både statlig, regional och kommunal nivå.  

I min roll som ombudsman på DHR ska jag uppmärksamma situationen för personer med 

nedsatt rörelseförmåga i förhållande till olika samhällsområden. Det kan till exempel handla 

om utbildningsnivå, situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 

och hälsa.  

I uppsatsen har jag gjort en tematisk analys av CRPD, Barnkonventionen, 

Europakonventionen och Regeringsformen. 
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Den tematiska analysen är genomförd i förhållande till sju kategorier: funktionsnedsättning, 

socioekonomiska förhållanden, hälsa, förbud mot diskriminering, rätt att leva självständigt, 

tillgänglighet och medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning.  

De olika kategorierna är viktiga i framtagandet av exempelvis handlingsplaner eller inför 

arbetet med uppföljningar av redan befintliga lagar eller andra dokument som ska följas. 

Respekt för mänskliga rättigheter ska genomsyra alla nivåer av det allmänna. Det betyder att 

lagar och förordningar ska stiftas och beslutas om med respekt för mänskliga rättigheter.  

Därför är det bra att i granskningar av dokument göra en så kallad konventionskonform 

tolkning av dokumentet som granskas. Konventionskonform tolkning innebär att det 

dokument som granskas ska överensstämma med åtagandena i konventioner som Sverige 

ratificerat.  För att underlätta bedömningen av hur mänskliga rättigheter efterlevs i dokument 

som ska granskas har uppsatsens uppgift varit att undersöka förutsättningarna för att ta fram 

en checklista som kan underlätta arbetet med efterlevnad av mänskliga rättigheter. 

 

1.2 Min förförståelse för ämnet 

Jag är rullstolsburen efter en förlossningsskada i samband med födseln. En konkret 

konsekvens av förlossningsskadan är att jag har behov av insatser i form av personligt 

utformat stöd för att få vardagen att fungera. Behov som kan tillgodoses genom Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller genom Socialtjänstlagens insats om 

hemtjänst. Ansökningar om insatser enligt nämnda lagar har inneburit många möten med 

biståndshandläggare, både bifall och avslag av ansökningar, prövningar i domstol och möten 

med hemtjänstpersonal och personliga assistenter. Möten som fått mig att förstå att kunskap 

om lagar som reglerar rättigheter är bra att ha för att främja efterlevnaden av rättigheter. 

  1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att analysera i vilken utsträckning och på vilket sätt skrivningar 

förekommer om rättigheter i CRPD; Barnkonventionen; Europakonventionen och 

Regeringsformen i förhållande till de ovan nämna sju kategorierna: hälsa, socioekonomiska 

förutsättningar, funktionsnedsättning, diskriminering, medvetandegörande om situationen för 
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personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och rätt att leva självständigt och att delta i 

samhället. Detta i förhållande till personer med funktionsnedsättning. 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utifrån CRPD, Barnkonventionen, Europakonventionen och 

Regeringsformen tydliggöra hur mänskliga rättigheter syftar till att främja hälsa genom att 

bland annat förbättra socioekonomiska förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.  

Syftet med detta arbete är även att inventera möjligheterna att utforma en checklista som kan 

användas för att kontrollera efterlevnaden av mänskliga rättigheter i relation till hälsan hos 

personer med funktionsnedsättning i olika dokument som exempelvis Statens offentliga 

utredningar, positionspapper och riktlinjer. En checklista som kan vara ett stöd i genomgångar 

av olika dokument och material.  

1.5 Frågeställning 

Frågeställningar 

I vilken utsträckning och på vilket sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till: 

a) Hälsa 

b) Socioekonomiska förhållanden 

c) Funktionsnedsättning 

d) Diskriminering 

e) Tillgänglighet 

f) Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 

g) Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 

 i valda dokument? 

 

1.6 Bakgrund 

Rättigheterna i detta arbete belyser rätten till utbildning som exempelvis handlar om (CRPD. 

24) att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till livslångt lärande utan 

diskriminering och på lika villkor som andra. Arbete och sysselsättning handlar bland annat 
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om (CRPD. 27) rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på 

arbetsmarknaden i en arbetsmiljö som främjar integration och är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning. Regeringsformen utrycker bland annat rätten till hälsa som 

(Regeringsformen kap. 1 § 2) den offentliga makten ska verka för social omsorg och trygghet 

och för goda förutsättningar för hälsa.  Perspektiv på hälsa i Barnkonventionen är exempelvis 

att (Barnkonventionen, 23) konventionsstaterna ska främja tilltron till den egna förmågan. 

Andra rättigheter som finns med i analysen är alla rättigheter som tagits med för att de är 

förutsättningar för möjliggörandet av rättigheternas efterlevnad. Exempelvis artikel 19 i 

CRPD som handlar om rätt att leva självständigt och att delta i samhället. Artikeln uttrycker 

bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt till (CRPD, 19) sådant personligt 

stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra 

isolering och avskildhet från samhället. Tillgänglighet finns med i analysen för att människor 

med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till alla aspekter av samhället.  Det förutsätter 

tillgänglighet bland annat till (CRPD, 9) byggnader, transporter, information och 

kommunikation. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. (CRPD. 9) Principen om icke 

diskriminering är med i analysen för att den är central i alla människorättskonventioner. Alla 

har rätt till skydd mot diskriminering. Artikel 8 är med för att medvetandegörande om 

situationen för personer med funktionsnedsättning är viktig för att (CRPD, 8) främja 

respekten för personer med funktionsnedsättning, för att bekämpa stereotypa föreställningar, 

öka medvetenheten om kapaciteten hos och bidrag från personer med funktionsnedsättning.  

1.6.1Tre modeller – tre synsätt på funktionsnedsättning 

1.6.2 Den medicinska modellen  

Med hjälp av modeller kan vi porträttera och förstå verkligheten och vad personer med 

funktionsnedsättning kan göra och vara i livet. Modeller reflekterar över intressen och 

värderingar hos den som skapat modellen. Valet av modell är viktig eftersom den avgör 

vilken forskning, utbildning, politik eller lagstiftning som ska bedrivas. (Bruce 2018, 7). I den 

medicinska modellen är funktionsnedsättningen knuten till individens personliga problem, 

som ska botas och rehabiliteras. Funktionsnedsättningen ses som en avvikelse från normal 

hälsa och de problem som uppstår beror på försämringen 
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As it has often been stated, this model regards disability as an impairment that needs to be 

treated, cured, fixed, or rehabilitated. Disability is seen as a deviation from normal health 

status. Exclusion of disabled persons from society is regarded as an individual problem, and 

the reasons for exclusion are seen in the impairment. (Degener 2017, 42). 

 

1.6.3 Den sociala modellen  

Den sociala modellen flyttar fokus från individen till samhället. Enligt den här modellen är 

funktionshinder en social konstruktion genom diskriminering och förtryck. 

Funktionsnedsättning ses som en variation av mänsklig mångfald. I den sociala modellen 

handlar det om hur miljö och samhälle responderar på skadan. Exkludering av personer med 

funktionsnedsättning är politiskt analyserat som resultatet av barriärer och diskriminering. 

 

The social model of disability explains disability as a social construct through 

discrimination and oppression. Its focus is on society rather than on the individual. 

Disability is regarded as a mere difference within the continuum of human vari- 

ations. The social model differentiates between impairment and disability. While 

the impairment relates to a condition of the body or the mind, disability is the 

result of the way environment and society respond to that impairment. Exclusion of 

disabled persons from society is politically analyzed as the result of barriers and 

discrimination. (Degener.2017, 42). 

 

1.6.4 Mänskliga rättigheters modell för funktionshinder 

Till skillnad från den sociala modellen tillhandahåller CRPD moraliska principer och 

värderingar. Syftet med rättigheterna är att främja skydda och säkerställa fullt och jämlikt 

åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning, och att främja respekten för deras inneboende värdighet. Artikel 3 i 

konventionen innehåller åtta vägledande principer som läses tillsammans med de andra 
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artiklarna i rättighetskatalogen. Mänskliga rättigheter förvärvas vid födseln och de är 

universella. De kan inte ges eller tas bort från någon. Nationellt ursprung eller någon annan 

status kan inte förhindra en person från att vara rättighetsbärare. 

 

The social model does not seek to provide moral principles or values as a 

foundation of disability policy. The CRPD, however, seeks exactly that. The 

purpose of the treaty is “to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment 

of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and 

to promote respect for their inherent dignity.” In order to achieve this purpose, 

eight guiding principles of the treaty are laid down in Article 3, and following 

articles tailor the existing human rights catalogue of the International Bill of Human 

Rights moral 10 to the context of disability. What makes human rights so special is that 

they are fundamental and inherent to the person. They cannot be given or taken 

away from an individual or a group. They are acquired by birth and are universal, 

i.e., every human being is a human rights subject. Neither social status nor 

identity category nor national origin or any other status can prevent a person 

from being a human rights subject. (Degener.2017, 43). 

 

1.6.5 FN:s Standardregler för full delaktighet och jämlikhet för 

personer med funktionsnedsättning 

Före CRPD kom FN:s Standardregler för full delaktighet och jämlikhet för personer 

med funktionsnedsättning. De var ett resultat av Världsaktionsprogrammet, som antogs 

1982 i FN. I och med Världsaktionsprogrammet antogs en Main streaming-tanke kring 

funktionshinderfrågorna – alla departement i ett medlemsland var ansvariga för att 

förverkliga programmet. Världsaktionsprogrammet ledde till mer uppmärksamhet kring 

frågorna och krav började ställas på att mer skulle göras. På ett möte om 

Världsaktionsprogrammet, 1987, beslutades om en rekommendation om att utarbeta en 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samma år föreslog 

Italien för FN:s Generalförsamling att en funktionshinderkonvention skulle utarbetas 
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och 1989 gjorde Sverige samma sak, men FN:s ekonomiska och sociala råd beslutade 

istället 1990 att utarbeta ett internationellt instrument av annat slag. Resultatet blev 

FN:s Standardregler. (Lindberg, Grönvik 2011, 142). 

1993 antog Sverige FN:s Standardregler om full delaktighet och jämlikhet. 

Även om Standardreglerna inte var bindande fick de stor betydelse genom att fungera som en 

modell eller checklista för olika länder när de byggde upp en nationell funktionshinderpolitik. 

Standardreglerna var centrala för rättighetsperspektivets genombrott. (Quinn 2009). 

(Lindberg, Grönvik. 2011, 143). 

1.6.6 Från patient till medborgare 

Inriktningen för den nationella funktionshinderpolitiken uttrycks i regeringens proposition Från 

Patient till medborgare (1999/2000:79) som att handikapperspektivet ska genomsyra alla 

samhällssektorer. Med det menas bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna utbilda 

sig inom det reguljära utbildningssystemet, att personer med funktionsnedsättning ges tillträde till 

arbetslivet och att personer får möjlighet att leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdom 

eller funktionsnedsättning. Regeringens mål för den nationella funktionshinderpolitiken var dessutom 

att man ska skapa ett tillgängligt samhälle och att bemötandet ska förbättras. (Prop. 1999/2000:79, 

5). 

Redan 1964 skrev den socialpolitiska kommittén: Tanken är att de handikappade så långt möjligt skall 

införlivas i samhällslivet och att det leder till utbildning, bostadsförsörjning och sjukvård inom de 

ordinarie verksamheterna. Man menade dessutom att Hänsyn till de handikappade är en devis, som 

måste prägla kultursamhället på snart sagt alla områden av dess verksamhet att handikappades 

delaktighet och gemenskap i samhället måste åstadkommas genom att miljö och verksamhet utformas 

på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för handikappade. (Prop. 1999/2000:79, 4). 

Ansvars- och finansieringsprincipen 

En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och 

finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att 

den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna för de nödvändiga 

anpassningsåtgärderna skall finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten. Principen kan sägas vara 

utformad som rättighet för handikappade till tillgänglighet och delaktighet i miljöer och verksamheter i 

samhället på samma villkor som för andra människor. För att stärka principens tillämplighet måste principen bli 

mer känd, att tvingande lagbestämmelser införs med lämpliga påföljder. (Prop. 1999/2000:79, 4). 
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2009 trädde Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i 

Sverige. Det innebär att Sverige är skyldig att följa den. 

1.6.7 Om Konventionens ändamål  

Konventionens syfte är att skydda, främja och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer och att främja respekten för 

deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat personer 

med varaktiga fysiska och psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, 

vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället 

på lika villkor som andra. (CRPD 2006, 6). 

1.7 Kartläggning av fältet  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i en rapport, Att mötas av hinder, från 2014 gjort en 

analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden 

funktionsnedsättning. Metoden för rapportens genomförande består av att 485 anmälningar 

som kom till DO, 2012, analyserats. (Engwall. 2014:2, 8). Genom att analysera 

anmälningarna redovisar rapportförfattaren, Kristina Engwall, att upplevelser av 

diskriminering bland annat handlar om fördomar och/eller okunskap, enligt anmälarna. 

Anmälarna reagerar mot att de inte blir sedda för den de är utan tillskrivs egenskaper och 

oförmågor utifrån föreställningar om funktionsnedsättningar. (Engwall. 2014:2, 31). 

 

I Mötas av hinder skriver Engvall om upplevd diskriminering på arbetsmarknaden att: 

Svårigheterna för flera personer med funktionsnedsättning att överhuvudtaget ta sin in 

på arbetsmarknaden bidrar också till att de delar av diskrimineringslagen som avser 

arbetsmarknaden inte kan tillämpas eftersom anställning saknas. Hindren för personer 

med funktionsnedsättning inom arbetsmarknadsområdet bygger på outtalade och 

diffusa strukturer eftersom arbetsgivaren inte uppger orsak. Anmälaren tolkar dock 

arbetsgivarens frågor och agerande som att orsaken till att anställning inte erbjuds har 

med funktionsnedsättningen att göra.  (Engwall 2014:2, 31). 

Och om upplevda hinder i skolan skriver Engvall i Mötas av hinder att: 

De hinder som anmälarna beskriver avspeglar problem i omgivningen på olika nivåer. 

Dels finns okunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka begränsningar dessa 

medför såsom tillgänglighetsaspekter på datorer (till exempel att koder av bokstäver 
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inte kan läsas av personer med synnedsättning). Dels råder kunskapsbrist om betydelsen 

av hjälpmedel och att de inte syftar till att ge extra fördelar för personen utan handlar 

om att stödja till samma utgångsläge som för personer utan funktionsnedsättning (till 

exempel examinationsanpassningar inom högskolan eller fickminne). Dels finns 

bemötandeproblem som uttrycks mycket starkt i form av överkryssade rullstolsskyltar 

eller att en vuxen som använder rullstol likställs med ett barn. Diskrimineringen tar sig 

uttryck från konkreta hinder i form av trappsteg till symboliska i form av skyltar. 

(Engwall. 2014:2, 36).  

För att motverka samhälleliga barriärer och för att öka medvetenheten om individers 

förutsättningar menar Engwall i mötas av hinder att upplevelser av hinder beror på bristande 

tillgänglighet i miljön och brister i det individuella stödet och medvetandet. Engwall menar 

vidare att normer som bygger på en bild av människan som funktionsfullkomlig leder till 

brister i bedömningen av förutsättningar och behov. Engwall menar också att det därför är 

viktigt att öka medvetenhet om att hinder uppstår i samspelet mellan individer och samhället. 

Det är en viktig kunskap för aktörer som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter 

och verkar för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, enligt Engwall, att 

beakta rättigheten att i vissa situationer särbehandlas och i andra situationer behandlas lika 

som andra. 

Gemensamt för de anmälda diskriminerande händelserna är att de handlar om upplevda 

hinder i samhället, i form av bristande tillgänglighet i miljön, brister i det individuella 

stödet och brister i medvetande. Samhället är på många sätt uppbyggt kring normer som 

bygger på en bild av människan som funktionsfullkomlig vilket gör att vi brister i 

bedömning av individers förutsättningar och behov. Det är därmed viktigt att öka 

medvetenheten om att hinder ofta uppstår i samspelet mellan individer och samhället. 

Analysen av anmälarnas upplevelser pekar slutligen på vikten av att både kunna beakta 

rätten till att i vissa situationer särbehandlas samt i andra situationer behandlas lika som 

andra. Dessa upplevelser går i linje anmälda upplevelser av diskriminering som har 

samband med även andra diskrimineringsgrunder än funktionsnedsättning. Det är en 

viktig kunskap för aktörer som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och 

verkar för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  (Engwall. 

2014:2,11). 

 

I en granskningsrapport från 2009 har Skolinspektionen belyst skolsituationen för elever med 

synnedsättning, hörselnedsättning och nedsatt rörelseförmåga. 24 skolor i nio olika 

kommuner besöktes. Skolinspektionen intervjuade rektor, lärare, elevhälsa, elever och 



 
 14(41) 

vårdnadshavare för studiens ändamål. Valet av skolor var beroende av att skolan hade elever 

med de funktionsnedsättningar som stämde överens med den avgränsning som gjorts för 

rapporten. 

 

I rapporten kom skolinspektionen bland annat fram till att: 

 

Det är många gånger en stor skillnad mellan vad de granskade kommunerna och 

skolorna säger att de gör och vad de faktiskt gör i praktiken. En starkt 

bidragande orsak är enligt, Skolinspektionen, personalens bristande eller 

varierande kompetens kring funktionsnedsättningars påverkan på inlärning. 

Skolinspektionen betonar betydelsen av att all berörd personal får kontinuerlig 

kompetensutveckling om detta område för att ge alla elever likvärdiga 

förutsättningar i utbildningen. 

(Skolinspektionen 2009:6, 9).  

Personalens syn på och förhållningssätt till inkludering har betydelse för elevernas lika 

möjligheter:  

En reell inkludering innebär att alla elever har tillgång till hela skolmiljön alla dagar. 

Då det i granskningen finns flera exempel på att detta inte fungerar fullt ut behöver 

skolorna se över sin organisation och arbeta med ett förhållningssätt där hänsyn alltid 

tas till elevernas olika förutsättningar och anpassa lärandemiljön efter deras behov. 

(Skolinspektionen 2009:6, 9). 

I rapporten konstateras att det enligt läroplanen ska undervisningen i svensk skola anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. För att detta ska ske menar Skolinspektionen att: 

Skolinspektionen menar att det är angeläget att uppföljning och utvärdering av 

insatser och resultat inte bara sker i förhållande till den enskilde eleven utan 

också på en systemnivå så att huvudmannen och skolan kontinuerligt omprövar 

sin verksamhet och vidtar åtgärder för ökad måluppfyllelse. Huvudmannen har 

ett givet ansvar för att så sker. (Skolinspektionen 2009, 9).  
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1.8 Uppsatsen disposition 

I kapitel 1 finns till att börja med en inledning och min förförståelse för uppsatsens valda 

ämne. Därefter följer uppsatsens avgränsning, syfte och frågeställningar Kapitel 1 avslutas 

med en kartläggning av fältet. I kapitel 2 presenteras vald metod för uppsatsen och hur 

datainsamlingen gjordes för uppsatsens material. 

I kapitel 3 återfinns uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt presentation om teorierna. 

Kapitel 4 innehåller resultat, analys av resultat och slutsats och slutligen i kapitel 5 återfinns 

en avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning. 

2 Metod  

Metoden som jag valt för uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera och tolka insamlade 

data. Som forskningsmetod representerar det ett systematiskt strukturerat sätt för att beskriva 

kvalitativa fenomen. 

Qualitative content analysis is one of the several qualitative methods currently available for 

analyzing data and interpreting its meaning (Schreier, 2012). As a research method, it 

represents a systematic and objective means of describing and quantifying phenomena. (Elo et 

al. 2014, 1). 

 

Lincoln och Guba (1985) använde termen pålitlighet som viktig för kvalitativ innehållsanalys. 

Pålitlighet är viktigt därför att de argument som förs fram i innehållsanalysen ska gå att 

stödja, de ska vara värda att uppmärksammas: 

The most widely used criteria for evaluating qualitative content analysis are those developed 

by Lincoln and Guba (1985). They used the term trustworthiness. The aim of trustworthi-ness 

in a qualitative inquiry is to support the argument that the inquiry’s findings are “worth 

paying attention to” (Lincoln, Guba, (1985). (Elo et al. 2014, 2). 

 

Lincoln and Guba (1985) har föreslagit fyra ytterligare kriterier för att undersöka och stödja 

pålitligheten i en innehållsanalys dessa är: tillförlitlighet, trovärdighet, överensstämmelse och 

överförbar. Sedan 1994 även äkthet. 
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However, a common feature of these criteria is that they aspire to support the trustworthiness 

by reporting the process of content analysis accurately. Lincoln and Guba (1985) have 

proposed four alternatives for assessing the trustworthiness of qualitative research, that is, 

credibility, dependability, conformability, and transferability. In 1994, the authors added a 

fifth criterion referred to as authenticity. (Elo et al. 2014, 2). 

 

För att etablera trovärdighet måste forskaren försäkra sig om att de som deltar i forskningen är 

identifierade och noggrant beskrivna. Kriteriet tillförlitlighet hänvisar till stabilitet i data över 

tid och under olika förhållanden. Överensstämmelse refererar till objektivitet som potential 

för kongruens mellan två och fler oberoende människor om datainsamlingens noggrannhet, 

relevans eller mening. Överförbarheten förlitar sig på att resonemanget att det som hittats kan 

hänföras eller överföras till andra sammanhang eller grupper. Det sista kriteriet, äkthet, 

hänvisar till i vilken utsträckning forskare, rättvist och troget, visar en rad realiteter.  

From the perspective of establishing credibility, researchers must ensure that those 

particimellan två ns noggranhet.eller fler oberoende pating in research are identified 

and described accurately. Dependability refers to the stability of data over time and 

under different conditions. Conformability refers to the objectivity, that is, the potential 

for congruence between two or more independent people about the data’s accuracy, 

relevance, or meaning. Transferability refers to the potential for extrapolation. It relies 

on the reasoning that findings can be generalized or transferred to other settings or 

groups. The last criterion, authenticity, refers to the extent to which researchers, fairly 

and faithfully, show a range of realities (Lincoln, Guba, 1985) (Elo et al. 2014, 2).  

 

2.1 Material 

För datainsamlingen gjordes sökningar i Regeringsformen och i de valda konventionerna för 

uppsatsen. Funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar, hälsa, tillgänglighet och 

diskriminering var sökorden som användes i samband med insamlandet av data. Steg ett i 

insamlandet av data bestod i att hitta skrivningar som är relevanta för de valda kategorierna i 

uppsatsen. Steg två bestod av att placera insamlade data under respektive kategori. 

Skrivningar om exempelvis bostadsförhållanden, ekonomiska förutsättningar och utbildning 

placerades således i kategorin socioekonomiska förutsättningar. 
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3 Teori 
 

Utgångspunkten för teorin i denna uppsats är att hälsa är ett helhetsperspektiv. 

 

3.1 presentation av teori 

Redan på 400-talet f.Kr. ansåg Hippokrates och Platon hälsa var ett helhetsperspektiv, där 

kroppen sågs i samspel med omgivningen. (Medin, Alexanderson 2000, 86). Även 1900-

talsteoretiker som Antonovsky som anser att hälsa uppkommer när individen känner en känsla 

av sammanhang. Nordenfelt menar att hälsa handlar om samspelet mellan individens 

handlingsförmåga och den kontext som hon lever och verkar i. (Medin, Alexanderson 2000, 

87). Den biomedicinska synen på hälsa som frånvaro av sjukdom har varit mycket 

inflytelserik och påverkat vetenskapligt tänkande, likväl som vetenskaplig forskning, 

innovation och utveckling av olika behandlande och diagnostisera och behandla sjukdom. 

Sjukdom har där varit i mer i fokus än hälsa. (Medin, Alexanderson. 2000, 87–88). Ett 

Paradigmskifte tycks dock vara på gång där man går från att ha en biomedicinsk syn på hälsa 

till en humanistisk syn på hälsa, i vilken hälsa definieras som till exempel välbefinnande, 

förmåga att realisera vitala mål, upplevelse av mening eller känsla av sammanhang. (Medin, 

Alexanderson 2000, 86).  

3.1.1 Salutogen ansats på hälsa 

Grundtanken i en salutogen ansats på hälsa är att hälsan är beroende av hur individen kan 

bemästra omvärlden, hur vi trots påfrestningar kan ha hälsa. Hälsa och sjukdom utesluter ej 

varandra utan ska ses som ett kontinuum. Fokus i en salutogen ansats ligger i vad som orsakar 

hälsa istället för på vad som orsakar sjukdom. Denna ansats på hälsa har en helhetssyn på 

människan.  Nyckelbegrepp för en salutogen ansats på hälsa är bland annat generella 

motståndsresurser som kan förstärkas genom KASAMs (känsla av sammanhang) tre begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Medin, Alexanderson 2000, 63). (Nykvist 

2019,1). 

3.1.2 KASAM – Känsla av sammanhang 

Begriplighet i KASAM handlar om hur man känner inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara som information som är ordnad sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än 
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som brus d.v.s. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. En människa med 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimuli hon eller han kommer att möta i framtiden 

är förutsägbara eller när de kommer som överraskningar åtminstone går att ordna och 

förklara. (Antonovsky 2005, 44) (Sari Nykvist 2019, 1). 

Hanterbarhet i KASAM handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med vika man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bom 

bombaderas av. Står till ens förfogande kan syfta på resurser som är under ens egen kontroll 

eller kontrolleras av behöriga andra ens make eller hustru, vänner, kollegor, Gud eller 

historien, partiledaren, en läkare som man känner att man kan räkna med och som man litar 

på. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte känna att man är ett offer för 

omständigheterna eller att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet men när 

så sker kommer man kunna reda sig och inte sörja för alltid. (Antonovsky 2005, 45). 

(Nykvist.2019, 1–2). 

Meningsfullhet i KASAM har genomgått en utveckling begreppsmässigt. Först hänvisades till 

vikten av att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens 

dagliga erfarenhet till att nu vara en motivationskomponent i KASAM. De med en stark 

KASAM har områden i livet som är av betydelse och som de mycket engagerade i.  

(Antonovsky. 2005, 45 (Nykvist. 2019, 2). 

 

3.1.3 Empowerment   

Tre svenska ord som används för att beskriva det engelska ordet empowerment de är: 

maktmobilisering, självförstärkning och vardagsmakt. Begreppet som har getts ett 

positivt värde förklaras fokusera på hur man kan möjliggöra för individen att utveckla 

sin egen förmåga att bemästra sin livssituation: den process där individen tillskansar sig 

handlingsförmåga. Hänsyn tas till individens önskemål för att det kan stärka individens 

motivation och handlingsförmåga, att göra egna val och sedan få ta ansvar för de val 

individen gjort är viktiga delar i empowerment. För att empowerment ska vara möjlig 

måste individen ha möjlighet att påverka omgivningen och ha en inre känsla av att hon 

vill och kan utnyttja de potentialer till påverkan som finns. Enligt, Janlert formulerar 

det på följande sätt: 
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…arbete för att öka svaga gruppers möjligheter att påverka sitt eget liv (och därigenom 

sina hälsovillkor), vilket vanligen utmanar redan etablerade maktrelationer. (Medin, 

Alexanderson 2000, 83–84). (Nykvist 2019, 2–3). 

För att beskriva vad hälsa är ur ett helhetsperspektiv säger exempelvis Konarski att hälsan är 

en komplex enhet och en totalupplevelse som betingas av många faktorer. Faktorer som 

individuellt beteende och livsstil, psyko- socio-ekonomiska faktorer, miljö samt omgivning. 

Hälsan kan inte förstås endast utifrån en aspekt på individen psykiskt, fysiskt eller socialt. 

(Medin, Alexanderson 2000, 82) (Krantz-Åberg, Berg och Nykvist.2019, 9). 

Eriksson nöjer sig inte med det utan inkluderar även begreppen tro, hopp och kärlek för att 

beskriva helhetssyn på hälsa. Eriksson säger också: Att vara hälsa innebär att vara hel eller 

integrerad. Att vara människa innebär att vara en helhet av kropp, själ och ande. (Medin. 

Alexanderson. 2000, 82) (Krantz-Åberg, Berg och Nykvist. 2019, 9). 

3.1.4 Existentiell dimension på hälsa 

Med de fysiska-, psykiska-, sociala-, ekologiska- och existentiella hälsodimensionerna menas 

en individs kroppsliga, mentala och andliga status och hennes relation till sin omvärld, både 

den materiella och immateriella. (Melder 2011, 27). 

Hälsodimension med existentiell betydelse avser när en individ relaterar till sitt fysiska, 

psykiska, sociala eller ekologiska tillstånd och det har relevans för individen i relation 

till sig själv, sin omgivning och/eller en transcendent eller immanent kraft. Och därmed 

kombineras de fysiska, psykiska, sociala eller ekologiska hälsodimensionerna med den 

existentiella hälsodimensionen. (Melder 2011, 27). 

3.1.5 Hälsa som resurs och hälsa som process 

Synen på hälsa som en resurs handlar om resurser som har betydelse för hälsa exempelvis 

utbildning, arbete och boende. Resurser av betydelse för att nå mål i livet. Hit kan också 

räknas hälsa som energi, som en styrkereserv för att motstå sjukdom eller för att tillfriskna 

snarare. Det senare kan tydligt kopplas till sårbarhetsteorier. (Medin, Alexanderson. 2000, 69) 

Hälsa som process menar WHO innebär att hälsa inte ses som något statiskt tillstånd utan som 

något ständigt föränderligt och påverkbart. Hälsa är inget man har utan hälsa är något som 

hela tiden skapas i en process. Hälsa skapas i rörelse och utvecklas i relation till individ, 

handling och omgivning. (miljö och människor) Individen ses aktiv med möjlighet att ta fasta 
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på sin egen förmåga, sin relation till omgivningen likväl på sina levnadsvanor. (Medin, 

Alexanderson 2000, 69–70). 

WHO har tagit fram en användarmanual för att mäta och skatta nivå av hälsa. Det heter 

”WHOQOL-SRPD – Field-test instrument.” I instrumentet listar WHO sex aspekter på hälsa.  

3.1.6 WHO:s aspekter på hälsa 

• Fysisk hälsa 

Hit räknas möjligheter till sömn och vila som aspekter på hälsa samt nivå av smärta 

och obehag, energi och trötthet som betydelsefulla för hälsan. (WHOQOL-SRPD 

2002, 4). 

• Psykisk hälsa 

Här hittar vi positiva känslor, tänkande, lärande och koncentration. Vidare finns 

självbild, kroppsuppfattning och negativa känslor med som aspekter på psykisk hälsa. 

(WHOQOL-SRPD 2002, 4). 

• Nivå av självständighet 

Nivå av hälsa i form av självständighet berör arbetskapacitet, aktiviteter i det dagliga 

livet, rörlighet och medicinering och behandling. (WHOQOL-SRPD 2002, 4). 

• Sociala relationer  

Personliga relationer, socialt stöd och sexualitet återfinns under rubriken sociala 

relationer. (WHOQOL-SRPD 2002, 4). 

• Miljöaspekt på hälsa 

Denna aspekt på hälsa handlar om fysisk trygghet och säkerhet, hemmiljö, finansiella 

resurser, trygghet genom socialförsäkring och socialtjänst, tillgänglighet. Här finns 

också möjlighet att förvärva ny information och färdigheter. Dessutom återfinns här 

deltagande i och möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter, transporter och 

slutligen miljöföroreningar, buller, trafik och klimatet. (WHOQOL-SRPD 2002, 4). 

• Andlig hälsa/religion och personlig tro.  

Här återfinns andlighet. (WHOQOL-SRPD 2002, 4). 
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4 Resultat 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

Hälsa 

Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till hälsa?” Personer med 

funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering. Konventionsstaterna 

erkänner att barn med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta ett anständigt liv som 

säkerställer värdighet och främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barns aktiva 

deltagande i samhället. Barn med funktionsnedsättning har rätt till lika möjligheter som andra 

barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Personer med 

funktionsnedsättning har rätt att ta del av och delta i kulturell och konstnärlig verksamhet, 

utöva och utveckla sin artistiska förmåga och det utan diskriminering. Hänsyn ska tas till 

barns ålder och mognad. Personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för hem och 

familj, äktenskap, föräldraskap och personliga förbindelser på lika villkor som andra. 

 

 

 

Citat Underkategori Referens 

Konventionsstaterna erkänner att personer 

med funktionsnedsättning har rätt att 

åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan 

diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. 

Fysisk, psykisk, nivå av 

självständighet, sociala 

relationer , miljö och 

spirituell hälsa 

CRPD 25 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva 

och ändamålsenliga åtgärder för att 

avskaffa diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning i alla frågor som 

gäller äktenskap, familj, föräldraskap och 

Respekt för hem och 

familj, sociala 

relationer och nivå av 

självständighet 

CRPD 23.1 
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personliga förbindelser på lika villkor 

som för andra. 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn 

med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under 

förhållanden som säkerställer värdighet, 

främjar tilltron till den egna förmågan och 

möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. 

Fysisk, psykisk, nivå av 

självständighet och 

rörlighet 

Barnkonventionen 

23.1 

Konventionsstaterna erkänner rätten för 

personer med funktionsnedsättning att på 

lika villkor som andra delta i kulturlivet 

och ska vidta alla ändamålsenliga 

åtgärder för att säkerställa att personer 

med funktionsnedsättning a) bereds 

tillgång till kulturella produkter i 

tillgänglig form, b) bereds tillgång till tv-

program, film, teater och annan kulturell 

verksamhet i tillgänglig form, samt c) 

bereds tillträde till platser för kulturella 

föreställningar eller tjänster, såsom 

teatrar, museer, biografer, bibliotek och 

turistservice och så långt som möjligt till 

minnesmärken och platser av nationell 

kulturell betydelse 

Fysisk, psykisk, nivå av 

självständighet, sociala 

relationer 

CRPD 30 

d) säkerställa att barn med 

funktionsnedsättning har lika möjligheter 

som andra barn att delta i lek, rekreation, 

fritidsverksamhet och idrott, däribland 

inom utbildningssystemet 

Psykisk, fysisk, sociala 

relationer, nivå av 

självständighet och 

miljömässig aspekt på 

hälsa.  

CRPD 30 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 

delta i det kulturella och konstnärliga 

livet. 

 

Fysisk och miljömässig 

aspekt på hälsa samt 

sociala relationer 

Barnkonventionen 

31.1 
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Var och en har rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, fysik och psykisk 

hälsa 

Europakonventionen 

8 

Tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet – rätt att utöva sin tro eller 

religion ensam eller tillsammans med 

andra. Rätt att byta religion 

Spirituell hälsa Europakonventionen 

9 

Det allmänna ska främja en hållbar 

utveckling som leder till en god miljö för 

nuvarande och kommande generationer. 

Miljöaspekt på hälsa Regeringsformen 

kap.1§2 

Det allmänna ska verka för att demokratins 

idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv 

och familjeliv. 

Respekt för familj och 

privatliv 

Regeringsformen 

kap.1§2 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till den levnadsstandard som krävs för 

barnets fysiska, psykiska, andliga, 

moraliska och sociala utveckling 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, spirituell hälsa, 

fysisk och psykisk 

aspekt på hälsa 

Barnkonventionen 

27.1 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

socioekonomiska förutsättningar 

Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till socioekonomiska förutsättningar?” 

 Det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg 

och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa utan diskriminering an något slag. 

Personer med funktionsnedsättning ska inte tvingas till att bo på särskilda boenden utan de 

ska själva få välja bosättningsort och med vem de vill leva. Personer med 

funktionsnedsättning har rätt till effektiv utbildning på alla nivåer och livslångt lärande utan 

diskriminering. För att det ska vara möjligt ska personer med funktionsnedsättning erbjudas 

skälig anpassning och stöd efter personliga behov. Utbildningssystemet ska bidra till 

utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning 

samt av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter. Barn har rätt till 

social trygghet inklusive socialförsäkring. Förmånen ska där det är lämpligt beviljas med 
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hänsyn till de resurser som barnet och eller de personer har som ansvarar för barnets 

underhåll. 

 

Citat  Underkategori  Referens 

a) personer med funktionsnedsättning har 

möjlighet att välja sin bosättningsort och var 

och med vem de vill leva på samma villkor 

som andra och inte är tvungna att bo i 

särskilda boendeformer. 

Nivå av självständighet 

och sociala relationer 

CRPD 19 

Den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. 

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till 

arbete, bostad och utbildning samt verka för 

social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa. 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, sociala 

relationer, fysisk och 

psykisk aspekt på 

hälsa. 

Regeringsformen 

1kap.§2 

Konventionsstaterna erkänner rätten till 

utbildning för personer med 

funktionsnedsättning. För att förverkliga 

denna rätt utan diskriminering och på lika 

villkor, ska konventionsstaterna säkerställa 

ett sammanhållet utbildningssystem på alla 

nivåer och livslångt lärande… 

, Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet. 

CRPD 24.1 

1 b) utveckling av personlighet, begåvning och 

kreativitet hos personer med 

funktionsnedsättning samt av deras mentala och 

fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter, 

samt 

Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet 

CRPD 24 

 1c) att göra det möjligt för personer med 

funktionsnedsättning att effektivt delta i ett fritt 

samhälle. 

Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet 

CRPD 24 
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2a) personer med funktionsnedsättning inte 

utestängs från det allmänna utbildningssystemet 

på grund av funktionsnedsättning och att barn 

med funktionsnedsättning inte utestängs från 

kostnadsfri obligatorisk grundutbildning eller 

från undervisning som följer efter 

grundutbildning, på grund av 

funktionsnedsättning, 

Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet 

CRPD 24 

b) personer med funktionsnedsättning, på 

samma villkor som andra, får tillgång till en 

integrerad och kostnadsfri grundutbildning av 

kvalitet och till undervisning som följer efter 

grundutbildning på sina hemorter 

Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet 

CRPD 24 

c) skälig anpassning erbjuds utifrån personliga 

behov 

Nivå av självständighet CRPD 24 

d) personer med funktionsnedsättning ges 

nödvändigt stöd inom det allmänna 

utbildningssystemet för att underlätta deras 

ändamålsenliga utbildning… 

Sociala relationer, nivå 

av självständighet. 

CRPD 24 

konventionsstaterna säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får tillgång till allmän 

högre utbildning, yrkesutbildning, 

vuxenutbildning och livslångt lärande utan 

diskriminering och på samma villkor som 

andra… 

Psykisk, miljömässig 

aspekt på hälsa, nivå av 

självständighet 

CRPD 24.5 

 Konventionsstaterna ska erkänna varje 

barns rätt att åtnjuta social trygghet, 

inklusive socialförsäkring, och ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att till fullo 

förverkliga denna rätt i enlighet med 

nationell lagstiftning. 

Fysisk, psykisk, sociala 

relationer, miljömässig 

aspekt på hälsa. 

Barnkonventionen 

26.1 

Förmånerna ska, där så är lämpligt, beviljas 

med hänsyn till de resurser som barnet och 

de personer som ansvarar för dess underhåll 

har och deras omständigheter i övrigt. 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, sociala 

relationer. 

Barnkonventionen 

26.2 

Konventionsstaterna erkänner rätten till 

arbete för personer med 

funktionsnedsättning på lika villkor som för 

Nivå av 

självständighet, sociala 

CRPD 27. 

Inledning. 
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andra. Det innefattar rätten att kunna 

förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller 

antaget arbete och i en arbetsmiljö som är 

öppen som främjar integration och är 

tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning… 

relationer, miljöaspekt 

på hälsa. 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

Funktionsnedsättningar 

Presentation i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket sätt 

förekommer skrivningar om rättigheter i relation till funktionsnedsättning?” Barn med 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som främjar tilltron till den 

egna förmågan och möjliggör barns aktiva deltagande i samhället. Konventionsstaterna ska 

säkerställa tillgång till stöd för utgifter relaterade till funktionsnedsättning. Detta stöd ska om 

möjligt vara kostnadsfritt. Konventionsstaterna ska uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att 

beakta alla aspekter av förflyttningsbehov hos personer med funktionsnedsättning  

Citat  Underkategori  Referens 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn 

med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under 

förhållanden som säkerställer värdighet, 

främjar tilltron till den egna förmågan och 

möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. 

Fysisk, psykisk, nivå av 

självständighet. 

Barnkonventionen 

23.1 

det stöd som lämnas enligt punkt 2 i denna 

artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt… 

Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet 

har effektiv tillgång till och får utbildning, 

hälso- och sjukvård, rehabilitering och 

habilitering, förberedelse för arbetslivet… 

 

Miljömässig aspekt på 

hälsa 

Barnkonventionen 

23.3 
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uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att 

beakta alla aspekter av förflyttningsbehov 

för personer med funktionsnedsättning 

Nivå av självständighet CRPD, 20.d  

c) att för personer med funktionsnedsättning 

och deras anhöriga som lever under fattiga 

förhållanden säkerställa tillgång till stöd 

från staten med utgifter som är relaterade 

till funktionsnedsättning, däribland för 

adekvat utbildning, rådgivning, ekonomiskt 

stöd och avlastningsvård. 

Tillfredställande 

levnadsförhållanden 

och nivå av 

självständighet 

CRPD 28 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

diskriminering 

Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till förbud mot diskriminering?” I 

samtliga dokument som granskats finns förbud mot diskriminering. I Barnkonventionens 

artikel 2.1 tillförsäkras barn rättigheter i konventionen utan åtskillnad av något slag. I 2.2 

nämns att Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda alla barn mot 

diskriminering. I Europakonventionens artikel 14 förbjuds diskriminering i samband med 

åtnjutandet av fri och rättigheter. Ingen åtskillnad för göras såsom på grund av kön, ras, 

hudfärg, språk, religion, politik eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, 

tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. I 

Regeringsformens 2 kapitel §12 skrivs att lag eller föreskrift inte missgynna någon minoritet 

på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till 

sexuell läggning. Kvinnor får inte missgynnas på grund av kön om inte föreskriften utgör ett 

led i att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller annan 

tjänsteplikt. CRPD erkänner i artikel 5 att alla människor är lika inför och enligt lagen och 

utan diskriminering berättigad till lika skydd och lika förmåner enlig lagen. I artikel 6 i CEPD 

erkänner Konventionsstaterna att flickor och kvinnor är utsatta för flerfaldig diskriminering 

och att Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa kvinnors mänskliga 

rättigheter och friheter. 



 
 28(41) 

 

 

 

 

Citat  Underkategori Referens 

Konventionsstaterna ska 

respektera och tillförsäkra 

varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter 

som anges i denna 

konvention utan åtskillnad 

av något slag. 

Fysisk och psykisk hälsa Barnkonventionen 2.1 

Konventionsstaterna ska 

vidta alla lämpliga åtgärder 

för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av 

diskriminering eller 

bestraffning- 

Fysisk och psykisk hälsa Barnkonventionen 2.2 

Förbud mot diskriminering 

Åtnjutandet av de fri- och 

rättigheter som anges i 

denna konvention skall 

säkerställas utan någon 

åtskillnad såsom på grund 

av kön, ras, hudfärg, språk, 

religion, politisk eller 

annan åskådning, nationellt 

eller socialt ursprung, 

tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, 

börd eller ställning i övrigt. 

Fysisk och psykisk hälsa Europakonventionen 14 

Lag eller annan föreskrift 

får inte innebära att någon 

missgynnas därför att han 

eller hon tillhör en 

Fysisk och Psykisk hälsa Regeringsformen 2 kap. §12 
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minoritet med hänsyn till 

etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande 

förhållande eller med 

hänsyn till sexuell 

läggning.  

Lag eller annan föreskrift får 

inte innebära att någon 

missgynnas på grund av sitt 

kön, om inte föreskriften 

utgör ett led i strävanden att 

åstadkomma jämställdhet 

mellan män och kvinnor eller 

avser värnplikt eller 

motsvarande tjänsteplikt.  

Fysisk och Psykisk hälsa Regeringsformen 2 kap. §13 

Konventionsstaterna 

erkänner att alla människor 

är lika inför och enligt 

lagen och utan någon 

diskriminering berättigade 

till lika skydd och lika 

förmåner enligt lagen. 

Fysisk och Psykisk hälsa CRPD 5.1 

Konventionsstaterna 

erkänner att flickor och 

kvinnor är utsatta för 

flerfaldig diskriminering oc 

och h ska därför vidta 

åtgärder för att säkerställa 

att de fullt och 

likaberättigat åtnjuter alla 

mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. 

Fysisk och psykisk hälsa CRPD 6 

 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

Tillgänglighet 
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Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till tillgänglighet?” De inledande orden i 

artikel 9.1 om tillgänglighet i CRPD konstaterar att tillgänglighet är en förutsättning för att 

personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och på lika villkor som andra 

kunna delta i och ha tillgång och tillträde till bland annat den fysiska miljön till transporter 

och anläggningar, information, kommunikation, elektronisk service och service i 

nödsituationer. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa alla 

aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att 

Konventionsstaterna ska främja forskning och utveckling av universellt utformade produkter, 

tjänster, utrustning och anläggningar vilket innebär att …”de ska kunna användas av alla i 

största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning…” (CRPD 

artikel 2). Konventionsstaterna ska utveckla, utfärda och övervaka miniminormer och 

riktlinjer om tillgänglighet. Konventionsstaterna ska erbjuda assistans och personlig service 

till personer med funktionsnedsättning som exempelvis teckenspråkstolkar eller ledsagning 

för att underlätta tillgänglighet till byggnader och anläggningar som är öppna för allmänheten.  

 

Citat  Underkategori  Referens 

För att göra det möjligt för personer med 

funktionsnedsättning att leva oberoende och att 

fullt ut delta på alla livets områden, ska 

konventionsstaterna vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor 

som andra… 

Fysisk, psykisk, nivå av 

självständighet, sociala 

relationer, miljömässig 

aspekt på hälsa och 

spirituell hälsa 

CRPD 

artikel 9.1 

- Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering 

och undanröjande av hinder och barriärer mot 

tillgänglighet, ska bl.a. - a) gälla byggnader, 

vägar, transportmedel och andra inom och 

utomhusanläggningar, däribland skolor, 

bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser. 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 

b) information, kommunikation och annan 

service, däribland elektronisk service och 

service i nödsituationer. 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 
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f) främja forskning och utveckling av universellt 

utformade produkter, tjänster, utrustning och 

anläggningar enligt definitionerna i artikel 2 i denna 

konvention, som skulle fordra minsta möjliga 

anpassning och lägsta kostnad för att tillmötesgå de 

särskilda behoven hos en person med 

funktionsnedsättning, att främja tillgängligheten till 

och användningen av dem samt att främja universell 

utformning vid utveckling av normer och riktlinjer. 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 4 

2a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av 

miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till 

anläggningar och service som är öppna för eller 

erbjuds allmänheten, 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 

2b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder 

anläggningar och service dit allmänheten äger 

tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 

2c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som 

gäller tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 

2e) erbjuda former av assistans och annan personlig 

service, däribland ledsagare, lektörer och 

yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att 

underlätta tillgänglighet till byggnader och andra 

anläggningar som är öppna för allmänheten 

Nivå av självständighet 

Miljömässig aspekt på 

hälsa. 

CRPD 9 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar inom kategorin 

Rätt till självständighet och att delta i samhället 

Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till rätt till självständighet och att delta i 

samhället?” Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till samhällsservice och sådant 

personligt stöd som möjliggör deltagande, boende och förhindrar isolering. Personer med 

funktionsnedsättning ska själva kunna välja bosättningsort och med vem de vill leva. Tvång 

att bo i särskilda boendeformer får inte förekomma. Samhällsservice och anläggningar 
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avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga och svara mot behov hos personer med 

funktionsnedsättning. 

Citat  Underkategori  Referens 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla 

personer med funktionsnedsättning att leva i 

samhället med lika valmöjligheter som andra 

personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga 

åtgärder för att underlätta att personer med 

funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och 

deras fulla inkludering och deltagande i samhället, 

bl.a. genom att säkerställa att 

Nivå av självständighet,  Artikel 19 

inledning 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet 

att välja sin bosättningsort och var och med vem de 

vill leva på samma villkor som andra och inte är 

tvungna att bo i särskilda boendeformer, 

Nivå av självständighet, 

miljöaspekt på hälsa och 

sociala relationer 

CRPD 19 

b) personer med funktionsnedsättning har 

tillgång till olika former av samhällsservice både 

i hemmet och inom särskilt boende och till 

annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är 

nödvändigt för att stödja boende och deltagande 

i samhället och för att förhindra isolering och 

avskildhet från samhället. 

Nivå av självständighet 

som aspekt på hälsa,  

miljöaspekt på hälsa och 

sociala relationer 

CRPD  19 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för 

allmänheten är tillgängliga på samma villkor för 

personer med funktionsnedsättning och svarar 

mot deras behov. 

Nivå av självständighet CRPD 19 

 

I konventionerna och i Regeringsformen återfinns följande skrivningar 

med relevans för personer med funktionsnedsättningar och kategorin 

Medvetandegörande om situationen för personer med 

funktionsnedsättning 

Presentation av resultat i förhållande till frågeställningen: ”I vilken utsträckning och på vilket 

sätt förekommer skrivningar om rättigheter i relation till ”Medvetandegörande om situationen 

för personer med funktionsnedsättning?” Konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, 
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effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att höja medvetandet i hela samhället om personer 

med funktionsnedsättning och för att främja respekten för deras rättigheter och väldighet. 

Genom att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning ska 

Konventionsstaterna bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor 

däribland sådana som grundas på kön och ålder inom livet alla områden. Konventionsstaten 

ska höja medvetenhet om kapaciteten hos och om bidrag från personer med 

funktionsnedsättning.  

Citat  Underkategori  Referens 

1a) Konventionsstaterna åtar sig att vidta 

omedelbara, effektiva och ändamålsenliga 

åtgärder 1 a) för att höja medvetandet i hela 

samhället däribland på familjenivå om 

personer med funktionsnedsättning och för att 

främja respekten för deras rättigheter och 

värdighet. 

Fysisk, Psykisk, Nivå av 

självständighet, 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, sociala relationer och 

spirituell hälsa 

CRPD 8 

1b) för att bekämpa stereotypa uppfattningar, 

fördomar och skadliga sedvänjor…däribland 

sådana som grundas på kön, ålder, inom alla 

livets områden. 

Fysisk, Psykisk, Nivå av 

självständighet, 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, sociala relationer och 

spirituell hälsa 

CRPD 8 

1c) för att höja medvetenhet om kapaciteten 

hos och bidrag från personer med 

funktionsnedsättning 

Fysisk, Psykisk, Nivå av 

självständighet, 

Miljömässig aspekt på 

hälsa, sociala relationer och 

spirituell hälsa 

CRPD 8 

 

4.1Analys 

4.1.1 Salutogen ansats på hälsa 

Av de resultat som framkommit i samband med granskningen av konventionerna och av 

Regeringsformen så framgår det att skrivningar om förbud mot diskriminering finns i 

samtliga av de granskade dokumenten. I relation till en Salutogen ansats på hälsa motsvarar 

det den salutogena ansatsens helhetssyn på hälsa därför att förbudet mot diskriminering ställer 
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krav på Konventionsstater att inte diskriminera i relation till alla rättigheter. 

Regeringsformens skrivningar om att det allmänna ska verka för goda förutsättningar för 

hälsa samt för social omsorg och trygghet ställer krav på Konventionsstaterna att leva upp till 

skyldigheten att skapa förutsättningar för hälsa. Förutsättningar för hälsa kan exempelvis vara 

att som enligt den salutogena ansatsens syn på hälsa flytta fokus från vad som orsakar 

sjukdom till att istället fokusera på vad som orsakar hälsa. Det kan också vara att 

Konventionsstaterna i arbetet med att skapa förutsättningar för en god hälsa har förståelse för 

betydelsen av Kasam i förhållande till individen och dennes hälsa. 

 

4.1.2 Kasam 

Kasam eller känsla av sammanhang syftar till att genom begreppen hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet stärka individens motståndskraft. Grundtanken i en salutogen ansats på 

hälsa, är som tidigare nämnts, i presentationen av teorierna att hälsan är beroende av hur 

individen klarar av att bemästra omvärlden trots påfrestningar. Kasam som en 

motivationskomponent och kasam som en viktig aspekt på individens möjlighet att vara 

delaktig som medverkande i sitt eget öde och i sina dagliga erfarenheter har betydelse för att 

stärka tilltron till den egna förmågan i likhet med kraven i Barnkonventionens artikel 23.1. 

Att en individ har möjlighet att vara delaktig i sitt eget liv knyter an till begreppet 

Empowerment som en aspekt på hälsa. 

4.1.3 Empowerment 

Empoverment handlar om självförstärkning och vardagsmakt, att genom att utveckla sin egen 

förmåga få kontroll över och bemästra sin livssituation. Inom begreppet Empowerment tas 

hänsyn till individens önskemål därför att det stärker individens motivationh och 

handlingsförmåga. Att vara delaktig i sitt eget liv är också en förutsättning för individens 

möjlighet till självständighet. Delaktighet och självständighet är både en aspekt på hälsa, 

enligt WHO och en rättighet i CRPD, artikel 19. Artikel 19 befäster individens rätt till 

delaktighet och självständighet genom att bland annat utrycka rätten att få bo var man vill och 

med vem man vill. På så vis knyter rättighetsartikel 19 i CRPD an på hälsa som både en nivå 

av självständighet och som en aspekt på hälsa i form av sociala relationer.  
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4.4 WHO:s aspekter på hälsa 

4.1.5 Sociala relationer 

Sociala relationer i sin tur motverkar isolering. Att inte bli isolerad och rätt till sådant 

personligt stöd som främjar delaktighet finns båda omnämnda i CRPD. Sociala relationer som 

en aspekt på hälsa innefattar enligt WHO sexualitet och personliga relationer och socialt stöd. 

Frågor om äktenskap, familj, föräldraskap och personliga förbindelser matchar väl med 

sociala relationer och är samtidigt en rättighet i CRPD (23) som ställer krav på 

Konventionsstaterna att vidta ändamålsenliga åtgärder för att motverka diskriminering på 

detta område. Europakonventionens artikel 8 säger att ”Var och en har rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens” och Regeringsformens 1 kap.§2 säger 

att det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. Rättigheter som knyter an på 

människors sociala relationer och hälsa. 

4.1. 6 Nivå av självständighet  

Som en del i självständighet som nivå på hälsa nämns arbetskapacitet och rätten till arbete 

återfinns i flera av de granskade dokumenten. Bland annat i artikel 27 i CRPD som uttrycker 

att personer med funktionsnedsättning har rätt på lika villkor som andra att förtjäna sitt 

uppehälle genom fritt valt arbete. Det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till effektivt stöd som förberedelse för 

arbetslivet enligt Barnkonventionens artikel 23.3. 

Konventionsstaterna ska enligt CRPD, artikel 20.d, uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att 

beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning. Denna 

uppmaning i konventionen stämmer väl överens med rörlighet och aktivitet i det dagliga livet 

som en aspekt på självständighet och hälsa därför att hjälpmedel bidrar till att möjliggöra 

detta. Medicinering och behandling knyter an till rörlighet och daglig aktivitet därför att det 

kan vara en nödvändig förutsättning för att kunna och orka röra på sig. 

 

4.1.7 Fysisk och psykisk hälsa  
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Här syftar WHO på fysisk hälsa i nivåer av smärta, obehag, energi och trötthet, sömn och vila. 

I den psykiska hälsan ingår saker som positiva och negativa känslor, självkänsla, tankar 

inlärning, minne och koncentration samt, kroppsuppfattning. Alla aspekter på hälsa som på ett 

eller annat sätt kan påverkas av om tillgång till rätt medicinering och behandling och träning 

finns. Likaså är möjligheten att delta i sociala sammanhang viktiga för den fysiska och 

psykiska hälsan. Barnkonventionens artikel 31.1 utrycker på ett bra sätt rättigheter som väl 

överensstämmer med aspekter på fysisk och psykisk hälsa: ”Konventionsstaterna erkänner 

barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 

delta i det kulturella och konstnärliga livet” Även rättigheten utbildning matchar psykisk 

hälsa i form av inlärning, positiva känslor och självkänsla. 

4.1.8 Miljöaspekt på hälsa  

Regeringsformens lydelse i 1 kapitlet §2 sammanfattar väl en miljöaspekt på hälsa: ” Den 

enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. I 

den skrivningen berörs både finansiella resurser och trygghet och säkerhet genom att det 

allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Trygghet och säkerhet också 

genom att Regeringsformens kapitel 1§2 även befäster att: ”Det allmänna ska främja en 

hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. 

Här kan hälsoaspekter som skydd mot miljögifter, trafikbuller och klimatförändringar räknas 

som aspekter av trygghet och säkerhet. Under miljöaspekt på hälsa nämner WHO 

tillgänglighet, delaktighet och möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter samt 

möjligheter att förvärva nya kunskaper och färdigheter. Som sista punkt under denna aspekt 

på hälsa återfinns transporter. Rättighetsartikel 9 i CRPD om tillgänglighet handlar bland 

annat om identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet i 

byggnader, vägar, transportmedel och andra inom och utomhusanläggningar, däribland 

skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser. (CRPD 9.a.)  För att personer med 

funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, ska kunna ta del av sin rättighet till hälsa  i 

form av att förvärva nya kunskaper och färdigheter och för att personer med 

funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som andra till rekreation och fritidsaktiviteter 

förutsätter det att Konventionsstaterna lever upp till skyldigheten att vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till den fysiska 
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miljön på lika villkor som andra. (CRPD 9.) Detsamma gäller delaktigheten som återfinns 

under punkten miljöaspekt för hälsa. Delaktighet förutsätter tillgänglighet och det även till 

tillgänglig ” information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service 

och service i nödsituationer”. (CRPD 9.b.) För att förverkliga delaktighet som en rättighet och 

som en miljöaspekt på hälsa måste Konventionsstaterna utveckla, utfärda och övervaka 

tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till anläggningar och service 

som är öppna för eller erbjuds allmänheten. (CRPD.9. 2a). Konventionsstaterna ska även ” 

erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och 

yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet till byggnader och andra 

anläggningar som är öppna för allmänheten. (CRPD 9.2.e). 2c) Ansvaret för 

Konventionsstaterna innebär dessutom att de ska ”erbjuda intressenter utbildning i frågor som 

gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” (CRPD.9.2.c). Kravet om att 

erbjuda intressenter utbildning om tillgänglighet kan bidra till att en medvetandehöjning om 

situationen för personer med funktionsnedsättning. Rättighetsartikel 8 i CRPD uttrycker om 

medvetandehöjning att Konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, effektiva och 

ändamålsenliga åtgärder för att främja värdighet och rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (8.1a). och ”för att höja medvetenhet om kapaciteten hos och bidrag från 

personer med funktionsnedsättning” (8.1c). Medvetandehöjning om situationen för personer 

med funktionsnedsättning i samhället kan kopplas till hälsa på flera sätt. Kravet om 

omedelbara och effektiva åtgärder för att främja respekten och värdigheten för personer med 

funktionsnedsättning gör att om kravet efterlevs så kommer alla hittills nämnda aspekter på 

hälsa att tillgodoses.  

4.2 Slutsats 

I samband med genomförd undersökning av Regeringsformen, CRPD, Barnkonventionen och 

Europakonventionen kan konstateras att de internationella överenskommelser om mänskliga 

rättigheter som gäller i dag egentligen är tillräckliga för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett självbestämt liv på lika villkor som andra och med 

lika möjligheter som andra. Det blir också tydligt att många av våra mänskliga rättigheter 

överensstämmer med uppsatsens teoretiska perspektiv det vill säga att hälsa är en helhet 

därför att både mänskliga rättigheter och hälsans olika aspekter på många sätt går hand i hand 

med varandra. Exempelvis kan skrivningar om självständighet, delaktighet och tillgänglighet 

hittas både inom teorier om hälsa och inom våra mänskliga rättigheter. Likaså är det med 

socioekonomiska förutsättningar som exempelvis rättigheter till utbildning, arbete och bostad. 
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Inom teorier om hälsa är just utbildning, arbete och bostad förutsättningar som kan bidra till 

att bästa möjliga hälsa kan uppnås utan diskriminering. (CRPD.25) Tanken med hälsa som 

helhet strävar efter att individer ska uppnå bästa möjliga hälsa genom att ta hänsyn till hälsans 

olika aspekter som alla var för sig är viktiga, men för att de ska nå bästa möjliga resultat för 

individen så måste både perspektiv på hälsa och mänskliga rättigheter läsas separat och 

tillsammans som en helhet, först då kan en förståelse om sambanden mellan brist på 

tillämpning av mänskliga rättigheter och dess påverkan på en individs hälsa förstås. 

5. Diskussion  

Kartläggningen av fället i denna uppsats pekar på att personer med funktionsnedsättning 

upplever diskriminering. En diskriminering som kan förklaras med hinder i den fysiska miljön 

och i en bristande förståelse för funktionsnedsättningar. Det kan komma till uttryck i att 

skolpersonal inte förstår hjälpmedlens betydelse för att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna uppnå samma förutsättningar som andra i utbildningssituationer.  

Undersökningen visar att svårigheterna på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning handlar om att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Hinder 

som personer med funktionsnedsättning möter på arbetsmarknaden beror enligt Engwall på 

outtalade och diffusa strukturer eftersom arbetsgivaren inte anger orsak och att anmälaren 

tolkar arbetsgivarens frågor och agerande som att orsaken till att anställning inte erbjuds har 

med funktionsnedsättningen att göra. (Engwall 2014:2, 31). 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar i rapporten Situationen på arbetsmarknaden för 

personer med funktionsnedsättning 2019 att arbetslösheten bland personer med 

funktionsnedsättning under de senaste åren har legat några procentenheter över befolkningen 

totalt. År 2019 är arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning 8 procent och i 

befolkningen totalt är den 6 procent. Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt 

arbetsförmåga är arbetslösheten 10 procent 2019. (SCB 2019).  

Kartläggningen visar också att fördomar och okunskap gör att personer med 

funktionsnedsättning tillskrivs egenskaper om oförmåga som kan kopplas samman med 

funktionsnedsättningen. Engwall skriver att normer om funktionsfullkomlighet är en orsak till 

diskriminering av personer med funktionsnedsättning. För att undanröja barriärer som 

personer med funktionsnedsättning möter i samhället menar Skolinspektionen och Engwall att 

kontinuerlig kunskap om funktionsnedsättningar behövs, en kunskap som leder till 
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medvetandehöjning om situationen för personer med funktionsnedsättningar. Resultatet i 

analysen visar att det finns tydliga samband mellan hälsa och mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Förslag till fortsatt forskning kan därför vara att både 

discipliner inom hälsa och mänskliga rättigheter i högre grad än i dag, möts i en dialog och 

utbildning om det som förenar och skiljer teorier om hälsa som helhet åt från mänskliga 

rättigheter, i förståelsen av exempelvis nivå av självständighet, som finns inom båda 

disciplinerna. Jag menar att en kompetensutveckling och medvetandehöjning om situationen 

för personer med funktionsnedsättning behövs i det svenska samhället. En 

medvetandehöjning som inkluderar sambandet mellan mänskliga rättigheter och hälsa för 

personer med funktionsnedsättning. Därför skulle det vara intressant att fortsätta forska kring 

de teorier om hälsa som helhet och de resultat som framkommit i denna uppsats för att ta fram 

en checklista som förenar mänskliga rättigheter och teorier om hälsa som helhet. En sådan 

checklista kan underlätta efterlevnaden av mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, tror jag. En checklista som kan användas i utbildningar som syftar till 

att öka medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning. 

. 
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