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Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Alla människor är lika i värdighet och rättigheter.

Alla människor har rätt till samtliga mänskliga 
rättigheter utan någon sorts diskriminering.



Vilka hinder kan det finnas för att ta del av välfärden? 

Kunskap och 
information

Administrativa

Bristande tillit

Ekonomiska Fysiska hinder

SvårbegriplighetPsyko-sociala 



Retorik i utlandssammanhang
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Retorik hemma
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LIKABEHANLDING



Mänskliga rättigheter överallt
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Viktigt att komma ihåg…

 Mänskliga rättigheter är inte partipolitisk 
fråga 

 Det kräver mod att arbeta 
rättighetsbaserat

 Förändring sker genom görandet

 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR VÅR 
VÄRDEGRUND
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Forskning

Utveckl ing

Gemensamt 
lärande

F o U - p r o g r a m  s o m  s ä t t e r  
r ä t t i g h e t s b ä r a r e n  i  f o k u s :
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Vad är rättighetsbaserad 
tjänstedesign?

En metod för att möta komplexa 
samhällsproblem som utgår ifrån 
invånarnas/användarnas/deltagarnas 
rättigheter, förutsättningar och behov 
samt medarbetarnas/utförarnas 
möjligheter





Inom forskningsdelen har vi studerat, beskrivit och analyserat 
Samordningsförbundet (specifikt projektet Responderes) arbete 
och ansvar för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige. 

Forskning



Inom utvecklingsdelen har vi arbetat med mänskliga 
rättigheter i praktiken, med fokus på icke-diskriminering, 
delaktighet och inkludering. 

Med hjälp av rättighetsbärare som aktivt deltog i arbetet 
behöll vi fokus på att utveckla en verksamhet som sätter 
människors rättigheter och tillgänglighet främst.

Utveckling



Samverkan mellan tre verksamheter som fokuserar på 
samma rättighetsområde. 

Syftet har varit att lyfta kunskapsnivån kring 
rättighetsbaserat arbete, ta del av varandras 
erfarenheter och skapa gemensamt lärande.

Gemensamt lärande



Det har blivit lättare för mig att gå ut bland folk rent allmänt. 
Att kunna fungera som en människa helt enkelt. [...] Det har 

liksom fixat till rätt mycket för mig allmänt i livet. Jag har fått 
ordning på saker känner jag.

Deltagare 
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”Framförallt det här stödet från coach. […] Att någon person 
stöttar mig, som kan komma in och som känner mig, känner 

till min situation och som kan se utifrån om det är något 
som behöver ändras på. […] För när jag har den tryggheten 

kan jag fokusera på  annat, när jag är trygg kan jag vara aktiv 
och fokusera på att utvecklas”. 

Deltagare 
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Vad har 
rättighetsbaserad 
tjänstedesign 
lett till?

Delprojekten  har:

• använt deltagarnas kunskap och erfarenheter  i 
verksamhetens utveckling

• utgått ifrån deltagarnas rättigheter, 
förutsättningar och behov 

• inkluderat olika deltagare i utformningen av 
verksamheten

• utformat tillgängliga insatser – undanröjt hinder 

• öppnat upp verksamheten och visat på hur man 
arbetar i olika processer



Tack för att du lyssnade!
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