
Vill du veta varför?

Ett projekt om Universell utformning



Universell utformning handlar om att 
göra rätt från början – att planera och bit 
för bit skapa ett samhälle utifrån människors 
olika behov och förutsättningar. 

Rätt från början är ett treårigt projekt som drivs av 
Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid 
Lunds tekniska högskola. Projektet verkar för att 
universell utformning ska ingå som en naturlig del i 
varje ny design- och utvecklingsprocess. 

Projektet ska:

• Stärka kunskapen om universell utformning

• Skapa strategier och metoder för att arbeta
med universell utformning

• Bidra till skapandet av inkluderande miljöer,
tjänster och verksamheter

Projektet utgår från den definition av universell 
utformning som görs i Funktionsrättskonventionen. I 
FN- konventionen förklaras att universell utformning 
handlar om:

"... sådan utformning av produkter, miljöer, program och 
tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga 
utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning." 



Rätt från början fokuserar på tre områden 
som är centrala i politiken och ständigt 
aktuella – utbildning, bostäder och arbete.

Utbildning – Fokus ligger på universell utformning 
inom lärande och studentliv. Vi vill öka möjligheten 
för studenter med funktionsnedsättning att 
studera, men också nå ut med kunskapen om 
universell utformning till pedagoger och 
lärarutbildningar. 

Särskild samarbetspartner är Certec, som tillhör 
Institutionen för designvetenskaper vid Lunds 
Tekniska Högskola.

Bostäder – Projektet kommer att utveckla 
kunskapen om universell utformning kopplat till 
bostad och bostadsmarknad. Funktionsrätt Sverige 
vill se inkluderande bostäder och boendemiljöer – 
där människor med olika behov kan bo tillsammans 
och så långt som möjligt välja var – och med vem – 
de vill bo. 

Särskild samarbetspartner är Ikano Bostad.

Arbete – Funktionsrätt Sverige verkar för ett mer 
hållbart arbetsliv. Det här projektet vill ta fram 
kunskap och metoder för att arbeta med universell 
utformning på arbetsplatsen – inte minst i relation 
till god psykosocial arbetsmiljö. 

Särskild samarbetspartner är Akademikerförbundet 
SSR.



Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A, Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

08-546 404 00
www.funktionsratt.se

Kontakt

Diana Chafik, projektledare
E-post: diana.chafik@funktionsratt.se

Tor Gustafsson, kommunikatör/administratör 
E-post: tor.gustafsson@funktionsratt.se

Emil Erdtman, doktorand/projektmedarbetare 
E-post: emil.erdtman@funktionsratt.se

Följ projektet på webbplatsen: rattfranborjan.nu

Det treåriga projektet är finansierat av Allmänna 
arvsfonden och genomförs i samarbete med Certec 
i Lund. 

Projektet startade i januari 2019.
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