
FUNKTIONSRÄTT
-Ett nytt begrepp i det 

svenska språket



Varje människa har rätt till självbestämmande 
och full delaktighet i samhällslivets alla delar. 
Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De 
förtydligas i FNs konvention om rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning, 
Funktionsrättskonventionen.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet 
funktionsrätt, som innebär rätten för en per-
son med funktionsnedsättning till 
självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen 
funktionsnedsättning och funktionshinder, 
som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som ned-
sättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begräns-
ning som en funktionsnedsättning innebär för 
en person i relation till omgivningen.



Funktionsrätt har en tredje, tillkommande 
innebörd. Det handlar om individens rättig-
heter i olika samhällssituationer. Fokus flyt-
tas från hinder, tillgänglighet och särskilda 
lösningar till principen om mänskliga rättig-
heter och ett universellt utformat samhälle. 

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera 
i olika situationer, oavsett funktionsnedsätt-
ning och oavsett vilka hinder som finns inom 
olika samhällsområden. Vi har alla rätt till 
en fungerande vård, en fungerande skola, ett 
fungerande arbetsliv och så vidare.

Begreppet kan användas både i dagligt tal, 
relaterat till en enskild vardaglig situation, 
men också i ett politiskt sammanhang för att 
beskriva den gemensamma rätten för olika 
grupper. 



Exempel på hur funktionsrätt kan användas

”Jag har en hjärnskada som gör det svårt för 
mig att ta till mig information. Den här 
webbsidan är inte utformad efter mina behov. 
Jag har samma rätt som andra till informatio-
nen, 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!”

”Våra medlemmar har en kronisk sjukdom 
som ger vissa funktionsnedsättningar. 
Sjukvården är inte utformad efter deras 
behov. De har rätt till en fungerande vård 
på lika villkor, det är deras funktionsrätt!”
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