
Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige
- och introducerar ett nytt begrepp i svenska språket
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Handikappförbunden 

(Funktionsrätt Sverige)?

Vi är en bred samarbetsorganisation  
för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar 
cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. 
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Vår vision:

”Ett samhälle för alla, där alla människor är 
delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. 
Ett samhälle som respekterar allas mänskliga 
rättigheter och tillvaratar människors olikheter, och 
därför är ett rikt samhälle.”
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Övergripande intressepolitiska områden 
- beslutas av kongressen

• Inkluderande samhällsstyrning

• Jämlik försörjning

• Barn, familj och skola

• Jämlik hälsa

• LSS
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Handikappförbunden byter namn

• Beslut kongress 2015 (namn utan ordet 
handikapp)

• Beslut om Funktionsrätt Sverige 2016

• Namnbyte 18 maj 2017
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Och vad är funktionsrätt?

”Funktionsrätten – rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor –
handlar om att alla människor fullt ut ska 
kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.”
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Tänk om..
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Funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga hos individen.

Funktionshinder beskriver de hinder som uppstår i miljön.

Funktionsrätt beskriver rätten till full delaktighet utifrån mänskliga 

rättigheter.



Funktionsrätt i praktiken...
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Jag har en hjärnskada som gör det svårt att 

förstå information. (funktionsnedsättning)

Den här webbsidan är inte utformad efter 

mina behov. (funktionshinder) Jag har 

samma rätt som alla andra att förstå 

informationen, det är min funktionsrätt!”



Funktionsrätt i praktiken...
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Jag har en hjärnskada som gör det svårt att 
förstå information. (funktionsnedsättning)
Den här webbsidan är inte utformad efter 

mina behov. (funktionshinder) Jag har 
samma rätt som alla andra att förstå 

informationen, det är min funktionsrätt!”

Min son har autism. Lärmiljön är inte 

utformad så att han kan uppnå 

kunskapsmålen. Han har rätt till en 

fungerande skolgång som andra 

tonåringar, det är hans funktionsrätt!”



Funktionsrätt i praktiken...
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Jag har en hjärnskada som gör det svårt att 
förstå information. (funktionsnedsättning)
Den här webbsidan är inte utformad efter 

mina behov. (funktionshinder) Jag har 
samma rätt som alla andra att förstå 

informationen, det är min funktionsrätt!”

Mitt barn har koncentrationssvårigheter. 
Skolan är inte utformad så att han kan ta del 

av undervisningen. Han har rätt till en 
fungerande skolgång som andra barn, det är 

hans funktionsrätt!”

Vi har psykisk ohälsa som kan ge vissa 

funktionsnedsättningar. 

Sjukvården är inte utformad efter våra 

behov. Vi har rätt till en fungerande vård 

på lika villkor, det är vår funktionsrätt!



Begreppsutveckling
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Individrelaterat: 

Handikappad
WHO 1981

FN 1982

Miljörelaterat begrepp

Rättighetsrelaterat 

(Mänskliga rättigheter):

”Funktionsrätt”

2009 

CRPD

Mänskliga 

rättigheter

Hinder
Tillgänglighet

Stigma

Rättigheter
Empowerment
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