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Studenter 

Personal 

Studenter och personal 

 
1. Inledning 
I den här planen beskrivs Stockholms universitets arbete för att göra universitetet till en 
studie- och arbetsplats som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Planen gäller för 
såväl studenter som anställda.   

Planen är indelad i fyra avsnitt. I det första avsnittet presenteras universitetets 
tillgänglighetspolicy. Därefter följer en översikt av de lagar och förordningar som reglerar 
tillgänglighetsarbetet, information om ansvarsfördelningen och om den 
universitetsövergripande organisationen för tillgänglighetsfrågor. Hur tillgänglighetsarbetet 
följs upp beskrivs också i detta avsnitt. 

I det andra avsnittet ges riktlinjer för det universitetsövergripande tillgänglighetsarbete som 
ska bedrivas kontinuerligt. Det tredje avsnittet beskriver de universitetsövergripande 
prioriterade åtgärderna för 2012-2014.  

Det fjärde avsnittet ger vägledning i tillgänglighetsarbetet genom hänvisningar till 
styrdokument och intresseorganisationer, läsanvisningar samt en ordlista med nyckelbegrepp 
för tillgänglighetsarbetet. 

   
Översikt av Stockholms universitets handlingsplaner 
Följande är en sammanställning av de planer vid Stockholms universitet som berör sökande, 
studenter och anställda.    

 
 
 
 

 

 

 
Universitetets interna planer återfinns i Regelboken; www.su.se/regelboken   
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Policy för tillgänglighet vid Stockholms universitet  
Stockholms universitet arbetar för alla människors rätt till full delaktighet och jämlikhet i 
samhället. Universitet arbetar för att undanröja hinder så att universitetet blir en studie- och 
arbetsplats som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Lika rättigheter och 
möjligheter till högre utbildning handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.  

Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och 
bakgrund ska ges hög prioritet. Genom att skapa en studie- och arbetsmiljö som karaktäriseras 
av öppenhet ska Stockholms universitet bidra till att fler har möjlighet att välja högre studier, 
vilket gör att fler perspektiv kommer till uttryck i universitetets utbildning och forskning. 
Universitetet ska ta tillvara de resurser som studenter och anställda med olika bakgrund, 
livssituation och kompetens tillför. 

Kunskap bland anställda och studenter om tillgänglighetsfrågor och arbetet för lika rättigheter 
och möjligheter ska förbättras kontinuerligt. 

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka, arbeta eller studera vid 
Stockholms universitet måste lokalerna vara tillgängliga. Den fysiska tillgängligheten vid 
universitetet ska kontinuerligt förbättras. 

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna kommunicera med Stockholms 
universitet och söka information på lika villkor som varje annan student, anställd eller 
besökande. Det åvilar alla institutioner och enheter vid universitetet att producera tillgänglig 
information. 

För att verksamheten ska bli tillgänglig krävs att tillgänglighetsperspektivet beaktas på alla 
plan. Till exempel vid antagning, rekrytering, befordran, internutbildning, undervisning, 
examination, kurs- och schemaplanering, studie- och karriärvägledning, val av inventarier, 
liksom vid organisering och utformning av studie- och arbetsmiljön i dess helhet. 

Medarbetare, studenter och presumtiva studenter ska, oavsett etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller ålder, behandlas och bemötas med respekt och värdighet. 
Diskriminering och trakasserier är helt oacceptabelt och ska inte förekomma vid Stockholms 
universitet. 

För att universitetet ska nå målet att vara tillgängligt och präglas av öppenhet måste prefekter, 
enhetschefer och motsvarande vid universitetet ta ansvar för tillgänglighetsarbetet inom sina 
områden. Samtliga anställda och studenter har ansvar för att skapa en tillgänglig studie- och 
arbetsmiljö utifrån universitetets mål och åtgärder. 
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Lagar och förordningar 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgår ifrån principerna 
om alla människors rätt till full delaktighet och jämlikhet i samhället. Sverige ratificerade 
konventionen 2008.  

Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska Stockholms universitet som 
utbildningsanordnare bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och 
möjligheter för studenter och presumtiva studenter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Universitetet är ålagt 
att genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet se till att en 
person med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan 
funktionsnedsättning.   

I den nationella handlingsplanen Från Patient till medborgare (1999/2000:79) beslutade 
riksdagen att myndigheter ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full 
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. I den tredje och sista uppföljningen 
av den nationella handlingsplanen (skr. 2009/19:166) tydliggjorde regeringen att målen 
kvarstår och att staten ska vara ett föredöme i arbetet med att göra hela Sverige tillgängligt.  

Enligt Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 
handikappolitiken ska myndigheterna särskilt verka för att lokaler, verksamhet och 
information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vidare anges det i 
förordningen att myndigheterna ska, i arbetet med att göra lokaler, verksamhet och 
information mer tillgänglig, genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. 

I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 anges 
utbildningspolitiken som ett av de prioriterade områdena. Tre inriktningsmål lyfts fram:  

• Att varje person ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som 
möjligt. 

• Att förbättra tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Att kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas 
efter varje persons behov ska förbättras. 

 

Ansvarsfördelning  
Rektor är ytterst ansvarig för att universitetet är tillgängligt för alla, vilket innebär att rektor 
har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt tillgänglighetsarbete 
vid universitet.  

Rektor har delegerat ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt tillgänglighetsarbete 
på institutionsnivå till respektive prefekt. Prefekten har därmed det direkta ansvaret för att 
tillgänglighetsarbetet utförs inom universitetet och att det integreras som en del av den dagliga 
verksamheten på institutionen.  

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hantering av tillgänglighetsfrågor inom 
de universitetsgemensamma funktionerna. Förvaltningschefen har delegerat ett 
funktionsansvar till enhetschefer inom universitetets förvaltning. Enhetscheferna har därmed 
det direkta ansvaret för att tillgänglighetsarbetet utförs inom universitetets förvaltning och att 
det integreras som en del av den dagliga verksamheten på enheterna.  
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Det universitetsövergripande tillgänglighetsarbetet för både studenter och anställda regleras i 
Plan för tillgänglighet.  

På institutioner och enheter som möter studenter i sin verksamhet ska mål och aktiva åtgärder 
tas fram för att förebygga diskriminering och främja studenters lika rättigheter och 
möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Anvisningar och råd för det 
lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter för studenter beskrivs i den Plan för lika 
rättigheter och möjligheter, se www.su.se/jamlikhet >> handlingsplaner.  

Varje anställd och student vid Stockholms universitet är ansvarig för att i den dagliga 
verksamheten arbeta för att universitetet ska vara en studie- och arbetsplats som är tillgängligt 
för alla, oavsett funktionsförmåga.  

 

Universitetsövergripande organisation 
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor inrättades den 1 februari 2011. Rådet ska bland 
annat vara rådgivande till rektor i frågor som gäller jämställdhet och jämlikhet och sprida 
information inom universitetet om dessa frågor. Rådet ska verka förebyggande mot 
diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller uttryck, 
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. 
Fakultetsrepresentanterna i rådet ska förankra rådets arbete vid respektive fakulteter samt föra 
information som rör jämställdhet och jämlikhet mellan fakulteterna och rådet. I rådet deltar 
också fackliga representanter samt studentrepresentanter.   

Referensgruppen för studenter med funktionsnedsättning är referens i det kontinuerliga arbetet 
som bedrivs för att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med 
funktionsnedsättning. Gruppens arbete ska under 2012 utvecklas och dess roll i förhållande till 
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ska tydliggöras.  

Vid Studentavdelningen finns samordnare för studenter med funktionsnedsättning och 
samordnare specifikt riktad till studenter med dyslexi. De har bland annat som uppgift att 
samordna pedagogiska stödinsatser för studenterna i fråga. Även anställda kan vända sig till 
samordnarna med frågor om tillgänglighet för studenter. 

Prefekten/enhetschefen är ansvarig för studie- och arbetsmiljön på 
institutionerna/motsvarande. Problem gällande tillgänglighet adresseras i första hand till 
prefekten/enhetschefen. Studenter kan också kontakta samordnaren vid Studentavdelningen 
som utreder frågan och kontaktar berörda instanser.  

Som ett led i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter har Stockholms universitet 
en jämlikhetssamordnare och en jämställdhetssamordnare, knutna till Studentavdelningen 
respektive Personalavdelningen. Samordnarnas arbetsuppgifter omfattar att genomföra 
utredningar om eventuell diskriminering och/eller trakasserier enligt diskrimineringslagen 
samt att arbeta förebyggande för lika rättigheter och möjligheter.  

Studenter och anställda som upplever sig diskriminerade eller trakasserade, till exempel på 
grund av funktionsnedsättning, kan vända sig till ansvarig på institutionen/enheten eller till 
jämlikhetssamordnaren respektive jämställdhetssamordnaren för att göra en anmälan. Vid 
misstänkt diskriminering eller trakasserier görs en utredning och om utredningen finner att 
diskriminering eller trakasserier har förekommit ska åtgärder vidtas så att de upphör.      

Tillgänglighetsarbetet ska ske i nära samarbete med studenterna. Stockholms universitets 
studentkår utser representanter för arbetet med tillgänglighetsfrågor, såväl till lokala eller 
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centrala projektgrupper som till Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Studenter 
välkomnas att ge förslag till förbättringsåtgärder vid institutioner och universitetet som helhet, 
till exempel via universitetets jämlikhetssamordnare. 

 

Uppföljning  
Tillgänglighetsplanen revideras vart tredje år, uppföljning av planerade åtgärder sker årligen. 

Studentavdelningen ansvarar för upprättandet av Tillgänglighetsplanen. En referensgrupp har 
deltagit i arbetet med att ta fram aktuell plan och utvärdera planen för 2009-2011. Gruppen 
består av representanter för Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering och 
Sektionen för säkerhet, Personalavdelningen, Studentavdelningen, Avdelningen för IT och 
media, Kommunikationsenheten, Universitetsbiblioteket, Universitetspedagogiskt centrum 
samt en facklig representant och en representant för studenterna genom Stockholms 
universitets studentkår.   

Uppföljning av Tillgänglighetsplanen 2009-2011 finns på universitetets webbplats: 
www.su.se/jamlikhet >> Handlingsplaner  

Ansvarig för att uppföljningen av Planen för tillgänglighet 2012-2014 genomförs är chefen för 
Studentavdelningen, uppföljningen ska genomföras i samråd med berörda. Ansvarig för att 
åtgärder på enheter/motsvarande rapporteras vid uppföljningen är enhetschef/motsvarande. 
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2. Mål och åtgärder – kontinuerligt arbete  
I detta avsnitt anges åtgärder som ska genomföras löpande för att främja god tillgänglighet vid 
Stockholms universitet, åtgärderna utgår ifrån mål angivna i policyn för tillgänglighet. Arbetet 
utförs främst inom den universitetsövergripande förvaltningen, men samtliga chefer vid 
universitetet har ansvar för att det pågår ett löpande tillgänglighetsarbetet. 

 

Lokaler 
För att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka, arbeta eller studera vid 
Stockholms universitet måste lokalerna vara tillgängliga. Den fysiska tillgängligheten vid 
universitetet ska kontinuerligt förbättras. 

Universitetets lokaler ska kontinuerligt inventeras, i inventeringen ska tillgängligheten i 
universitetsmiljön redovisas. De brister i tillgängligheten som uppmärksammas vid den årliga 
inventeringen ska beskrivas i en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen formulerar hyresvärd och 
hyresgäst i vilken prioriteringsordning som åtgärder ska vidtas samt hur dessa ska finansieras. 
Åtgärder vidtas sedan enligt åtgärdsplanen. 

Vid all nybyggnation, ombyggnad eller renovering ska tillgänglighetsperspektiv tas i 
beaktande. Skyltningen på universitetsområdet ska kontinuerligt utvärderas och uppdateras för 
tydlighet och tillgänglighet. Vid upphandling av varor och tjänster ska tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättningar alltid beaktas. 

Huvudansvarig för tillgänglighetsarbetet avseende universitetets lokaler är chefen för 
Tekniska avdelningen. 

 

Information 
Personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna kommunicera med Stockholms 
universitet och söka information på lika villkor som varje annan student, anställd eller 
besökande. Det åvilar alla institutioner och enheter vid universitetet att producera tillgänglig 
information. 

Information om den service som erbjuds studenter, presumtiva studenter och anställda vad 
gäller tillgänglighet, lättläst och klarspråk ska förbättras. Informationen bör finnas, förutom i 
enlighet med språklagen från 2009, även på engelska. 

Universitetets information och kommunikation ska kontinuerligt utvecklas och göras mer 
tillgänglig. Universitetets webbplatser och system ska i tekniska aspekter såsom kodstandard 
och stilmallar, samt i struktur, navigering och språk sträva efter att vara en design för alla. Det 
åligger varje systemägare att ansvara för att lägga in krav på att mallar och gränssnitt följer 
gängse standard avseende tillgänglighet. Respektive redaktör som lägger ut information på 
webben ansvarar för att göra den så tillgänglig som möjligt genom språk, struktur och genom 
att använda så få bifogade filer som möjligt. Universitetets webbredaktörer erbjuds utbildning 
av Kommunikationsenheten som bland annat innefattar att skriva för webb och universitetets 
målgrupper.  
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För att den forskning och övrig information som produceras vid Stockholms universitet ska 
vara tillgänglig har programvaror som ger stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter 
köpts in till universitetets studenter och anställda. Stockholms universitetsbibliotek verkar för 
att tillgängliggöra bibliotekets resurser genom särskilt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning. 

Respektive systemägare, Studentavdelningen, Personalavdelningen, Forskningsservice, 
Stockholms Universitetsbibliotek med flera, ansvarar för tillgängligheten på sina webbsidor. 
Huvudansvarig för intern och extern kommunikation, avseende universitetets gemensamma 
webbpubliceringsverktyg, är chefen för Kommunikationsenheten.  

 

Verksamhet 

För att verksamheten ska bli tillgänglig krävs att tillgänglighetsperspektivet beaktas på alla 
plan. Till exempel vid antagning, rekrytering, befordran, internutbildning, undervisning, 
examination, kurs- och schemaplanering, studie- och karriärvägledning, val av inventarier, 
liksom vid organisering och utformning av studie- och arbetsmiljön i dess helhet. 

Kunskapen om vilka hinder som möter studenter och anställda med funktionsnedsättning vid 
universitetet ska öka, undersökningar ska göras både bland anställda och bland studenter. 
Undersökningarna ska ligga till grund för åtgärder som främjar tillgängligheten. Kunskap om 
funktionsnedsättningar och hur vi kan göra universitetets verksamhet tillgänglig ska förmedlas 
till anställda och studenter genom informationsinsatser. 

Vid Studentavdelningen finns samordnare för de studenter med funktionsnedsättning som 
möter hinder i sina studier. Samordnarna ger råd och kan skriva intyg till studenter om 
rekommenderade pedagogiska stödåtgärder. Universitetet tillhandahåller en rad olika 
pedagogiska stödåtgärder, till exempel ska tolkservice erbjudas till döva eller höselskadade 
studenter och för studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns det ett 
mentorsprogram. Vid Studentavdelningen finns resursrum med datorer för studenter med 
funktionsnedsättning. Studentavdelningen ger också information och råd till anställda, till 
exempel lärare, studievägledare och studierektorer, som möter studenter med 
funktionsnedsättning i sin verksamhet.  

Huvudansvarig för tillgänglighetsarbetet avseende universitetets verksamhet är, gentemot 
studenter, chefen för Studentavdelningen och, gentemot anställda, chefen för 
Personalavdelningen.



  10 (16) 
 

 
 

 

3. Mål och åtgärder – prioriterade 2012-2014 
Nedan anges universitetsövergripande åtgärder som ska genomföras 2012-2014. Målet med 
åtgärderna är att göra universitetets lokaler, verksamhet och information mer tillgänglig. 
Åtgärderna är sorterade under den enhet som ansvarar för genomförandet, ansvarig för att 
åtgärderna genomförs är enhetschefen/motsvarande för respektive enhet/motsvarande. 

 
Kommunikationsenheten 
• Ska genomföra en översyn av lyssnafunktionen på universitetets webbplatser i Polopoly.   
• Ska fortsatt erbjuda utbildning på temat ”Att skriva på webben, för våra målgrupper och 

med universitetets röst”.  
• Ska uppdatera Stockholms universitets skrivriktlinjer i manualen för visuell identitet så att 

dessa inbegriper att skriva tillgängligt för definierade målgrupper.  
 
Personalavdelningen 
• Ska se över situationen för anställda på universitetet som använder sig av 

teckenspråkstolkning. Översynen ska användas som underlag för att föreslå åtgärder som 
säkerställer att universitetet som arbetsgivare ser till att de arbetstagare som har behov av 
teckenspråkstolk genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kommer i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning.  

• Ska genomföra en undersökning av tillgängligheten på universitetet bland universitetets 
verksamhetsföreträdare. Undersökningen ska användas som underlag för åtgärder med 
syfte att förbättra tillgängligheten för anställda vid universitetet.     

• Ska ge information om tillgänglighet i chefsutbildningen. 
• Ska ge information om tillgänglighet på introduktionsutbildningen för nyanställda. 
• Föreläsningssalarna vid universitetet har inte tillräcklig anpassning för hörselskadade. Ett 

mål är att universitetet har både en stor föreläsningssal som uppfyller kraven enligt 
modern teknik och en mindre som gör det. Personalavdelningen ska i samråd med olika 
berörda samt en audionom ta fram en nulägesbild av tillgängligheten i en stor och en 
mindre föreläsningssal och utreda vad som är en godtagbar standard enligt aktuell teknisk 
utveckling. Målet är sedan att se till att nödvändiga tekniska åtgärder vidtas. 

• Informationen om tillgänglighet för universitetets anställda ska förbättras på 
medarbetarwebben.  
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Studentavdelningen  
• Ska distribuera och sprida information om guiden för studenter med funktionsnedsättning 

samt guiden för personal som möter studenter med funktionsnedsättning till personal, 
studenter och presumtiva studenter. Information om guiderna ska bland annat läggas ut på 
universitetets hemsida.  

• Ska fortsätta arbetet med att utveckla en Tillgänglighetsguide; en karta på webben 
och/eller som mobil applikation, som stöd för bland andra studenter med 
funktionsnedsättning.  

• Ska genomföra en undersökning bland studenter med funktionsnedsättning som söker 
pedagogiskt stöd på Studentavdelningen. Undersökningen ska användas som underlag för 
åtgärder med syfte att förbättra tillgängligheten för studenter på universitetet. 

• Ska med syfte att mer effektivt nå ut med information om tillgänglig undervisning verka 
för att utveckla samarbetet mellan Studentavdelningen och Universitetspedagogiskt 
centrum.  

• Ska utveckla arbetet med Referensgruppen för studenter med funktionsnedsättning samt 
tydliggöra referensgruppens relation till Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.  
 

Studentavdelningen och Personalavdelningen  
• Ska ta fram en broschyr om trakasserier enligt diskrimineringslagen. I broschyren ska det 

bland annat tydliggöras vad en presumtiv student, student eller anställd kan göra om 
personen upplever sig utsatt för diskriminering eller trakasserier utifrån någon 
diskrimineringsgrund, till exempel funktionsnedsättning.  

• I samband med lansering av broschyren ska seminarier om trakasserier enligt 
diskrimineringslagen genomföras. Seminarierna arrangeras med syfte att lyfta frågorna 
och öka kännedomen om dessa bland studenter och anställda. 

 
Universitetspedagogiskt centrum  
• Ska ge information om tillgänglig undervisning på UPC:s universitetspedagogiska 

utbildningar.    
 
Tekniska avdelningen 

Sektionen för byggnadsplanering 
• Ska fortsätta arbetet med att utveckla skyltningen på universitetsområdet.  
• Tillgänglighetsaspekter ska tas i beaktande vid beslut gällande inredning och teknik i det 

nya Studenthuset.  
• Ska ta fram ett ledstråk som går från tunnelbanan till A-huset och till Studenthuset, 

ledstråket kan följas taktilt som stöd för personer med synskada. Ska även ta fram ett 
ledstråk i Södra huset för att underlätta orienteringen i dessa hus.   

• Ska tillgängliggöra informationen om var nyckel till toaletten som är anpassad för 
personer med nedsatt rörelseförmåga kan hämtas ut.  

• Ska utreda om möjligheterna finns för att bygga en toalett i hus E eller F som är anpassad 
enligt Handisams rekommendationer för personer med nedsatt rörelseförmåga som 
behöver särskilt rymliga toaletter.   
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• Ska åtgärda dörrarna i entrén till A-huset.  
• Ska driva påverkansarbete för ökad tillgänglighet i tunnelbanestationen ”Universitetet”.  
• Ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Akademiska hus och Stockholms universitet 

för arbete med tillgänglighetsanpassning av universitetets lokaler.   
 
Sektionen för säkerhet 

• Ska tillsammans med Akademiska hus se över och tillse att de dörröppnare som finns på 
universitetsområdet fungerar och har en trycktid på maximalt 3-5 sekunder.  

• Ska ta fram en plan för utveckling av personlarmen på de toaletter som anpassats för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, larmet bör gå till central larmenhet.  

• Tillgänglighet ska införas som en del i de ordinarie årliga skyddsronder som genomförs 
på universitetsområdet, rutiner för hur detta genomförs på bästa sätt ska tas fram. 

 
Universitetsbiblioteket 
• Ska tillse att tillgänglighetsaspekter beaktas för lokaler och inventarier i samband med 

ombyggnation av biblioteket  
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4. Styrdokument, hänvisningar och definitioner 
Avsnittet innehåller de styrdokument som reglerar universitetets tillgänglighetsarbete, lästips 
för dig som vill öka din kunskap om tillgänglighet, hänvisningar till intresseorganisationer 
samt definitioner av nyckelbegrepp. 

 

Styrdokument 
 
Nationella styrdokument  

• Arbetsmiljölag (1977:1160) 
• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder 

till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19) 
• Diskrimineringslag (SFS 2008:567) 
• Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5a § 
• Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. 9 § 
• Plan- och bygglag (1987:10) 
• Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 

1999/2000:79)  
• Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 

handikappolitiken  
• En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2012.028) 
• Språklagen (SFS 2009:600) 

 
Internationella styrdokument 

• FN:s  konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

 
Läshänvisningar om tillgänglig studie- och arbetsmiljö 

• Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet, Handisam!(2009)!
http://www.handisam.se/Publikationer<och<press/Informationsmaterial/Om<
Handisam1/Riv<hindren/! 
 

• Möjligheter till högre studier – för studenter med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionshinder, Sisus (2006) omtryck SPSM (2012) www.spsm.se 
 

• Undervisa*tillgängligt!*Pedagogiska*verktyg*för*likabehandling*av*studenter*med*
funktionshinder,*Henriksson,!Ann<Sofie,!Uppsala!universitet!(2003).!
http://uadm.uu.se/pu/Litteratur___lankar/Publikationer/!!
!

• Undervisa*tillgängligt.*Om*funktionshinder*och*undervisning.*Konkreta*tips*och*övningar*för*
lärare,!Carstensen,!Gunilla!&!Henriksson,!Ann<Sofie!Uppsala!universitet!(2007).!*
http://uadm.uu.se/pu/Litteratur___lankar/Publikationer/!!
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Intresseorganisationer 
 

• Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) www.hso.se  
• Dyslexi: 

o Svenska dyslexiföreningen www.dyslexiforeningen.se  
o Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter www.fmls.nu 

 
• Hörselskador: 

o Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se  
o Sveriges Dövas Riksförbund  www.sdr.org  
o Unga Hörselskadade  www.uh.se  

 
• Neuropsykiatriska tillstånd: 

o Riksförbundet Attention www.attention-riks.se  
o Riksföreningen Autism www.autism.se  

 
• Rörelsehinder: 

o Förbundet rörelsehindrade www.forbundetrorelsehindrade.se  
o Förbundet unga rörelsehindrade www.ungarorelsehindrade.se  

 
• Synskador: 

o Synskadades Riksförbund www.srf.nu  
o Unga synskadade www.ungasyn.se  
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Definitioner 
Här presenteras några av de begrepp som är viktiga i arbetet för tillgänglighet och mot 
diskriminering. Många av begreppen har flera innebörder. Definitionen av begreppet 
”funktionsnedsättning” går i linje med Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer, 
se http://do.se/sv/Fakta/Ordlista/. En mer utförlig ordlista finns publicerad i Plan för lika 
rättigheter och möjligheter samt på www.su.se/jamlikhet 
 

Design för alla 
Ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas med hänsyn till 
användbarhet och tillgänglighet för så många människor som möjligt. Utgångspunkten i 
arbetsprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer 
i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper.   

Diskriminering 
Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.  

Se www.su.se/jamlikhet för mer information om diskrimineringslagen, vem du kan kontakta 
om du upplever dig utsatt för diskriminering eller vad du ska göra om du blivit kontaktad av 
någon som känt sig diskriminerad. 

Funktionsnedsättning 
Stockholms universitet har, i likhet med bland andra Diskrimineringsombudsmannen och 
Handisam, valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning 
beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså 
något som en person har, inte något som en person är.  

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är 
förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en människas funktionsförmåga. Stockholms universitet menar att ett 
funktionshinder är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med 
funktionsnedsättning.   

Intersektionalitet 
Teorier om hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel 
mellan olika maktstrukturer, till exempel funktionalitet, etnicitet och kön.  

Tillgänglighet 
För att alla ska kunna delta på lika villkor i samhället är det viktigt att det görs tillgängligt. 
Det innebär att bland annat information, lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta 
del av dem, oavsett funktionsnedsättning.  
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Mer information om Stockholms universitets tillgänglighetsarbete: 

www.su.se/jamlikhet 
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