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Tillgänglighet och delaktighet i kommande
forskningsproposition
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39
funktionshinderförbund som tillsamrnans representerar cirka 400 000
människor. Vår vision är ett samhälle för alla.

Till grund för såväl vårt som regeringens arbete ligger åtaganden
som FN:s konvention om rättigheter för personer med

funktionsnedsättning. Även andra konventioner är av betydelse,
liksom den nu aktuella Agenda 2030. För att nå dessa mål rörande
utrotad fattigdom, hälsa, utbildning, jämställdhet, full sysselsättning
och inkluderande städer och bostäder, krävs att samhället utformas

universellt - det vill säga för oss alla.
Vi i Handikappförbunden eftersträvar ett jämlikt sarrföälle, som
präglas av att allas erfarerföet tas tillvara. Det kräver kunskap och
medveterföet om funktionsmaktsordning och den diskriminering
mot personer med funktionsnedsättning som förekommer. Det
kräver också kunskap och medvetenhet om den sarrföällsnytta som
ett inkluderande och universellt utformat samhälle ger. När det
gäller forskningen och forskningspolitiken, så behöver den i högre
utsträckning än i dag, omfatta personer med olika
funktionsförmågor. Våra förslag handlar om forskningens innehåll
och forskningens förutsättningar.
Forskningens innehåll
Inom politiken har man länge talat om behovet av att stärka den
inriktning som fokuserar på hindrande och främjande
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omgivningsfaktorer. Detta är också en förutsättning för att nå de
hållbarhetsmål Sverige åtagit sig att uppnå. Trots det har anslagen
under många år legat på sarmna nivå. Inte heller har disability
studies, den forskningsinriktning som handlar om funktionshinder i
relation till omgivningen, fått något genomslag i Sverige. Här är
några behov som behöver tillgodoses:
Det krävs ett ökat stöd till forskning som syftar till att stärka
Sveriges möjligheter att nå målen i FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Detta stöd bör finnas inom
alla forskningsornråden.
Det krävs ett ökat stöd till forskning som syftar till att utvärdera vårt
arbete med att nå målen i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Det behövs mer kunskap om
och i vilken grad det existerar ett gap mellan konventionens
intentioner och vardagsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning. Detta har lyfts av såväl Forte som Kornmitten
för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta kan
också ingå implementeringsforskning och studier av evidens för
olika insatser.

Det krävs ett ökat stöd till forskning som bidrar till ett universellt
utformat sarrföälle, i enlighet artikel 4:1 f i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell
utformning syftar till ett samhälle, med alla dess normer, riktlinjer,
produkter, tjänster med mera, vilka fungerar för alla, oavsett
funktionsförmåga, utan särskilda anpassningar eller särlösningar.
Idag saknas metoder och verktyg för designprocessen, det vill säga
"universal design?.
Forskningens förutsättningar

Många som forskar kring funktionsnedsättning vittnar om
svårigheter att få finansiering för sin forskning. Det finns också ett
antal andra svårigheter för den som vill integrera
funktionshinderperspektivet eller involvera personer med egen
erfarenhet av funktionsnedsättning i sin forskning. Det finns hinder
för tvärvetenskaplig forskning. Att arbeta med
funktionshinderperspektiv eller universell utformning innebär ofta
ett behov av att involvera forskare från andra discipliner och
fakulteter. Detta är idag inte lätt eftersom pengarna ofta är knutna till
en viss disciplin eller fakultet. Ett annat problem är svårigheterna att
bedriva transdisciplinär forskning.
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Här är några behov som vi identifierat:
Det krävs att det i all forskningsfinansiering byggs in incitament att
ta med funktionshinderperspektivet. Det finns ornråden där
perspektivet borde, men sällan tas med, som exempelvis
samhällsplanering, ekonomi, pedagogik, teknik, arkitektur, IT,
in?frastruktur, stadsutveckling, transporter, media, produkt- och
tjänstedesign. Detta krävs för att vi ska uppnå universellt utformat
sarnhälle.

Det krävs att det i all forskningsfinansiering byggs in möjligheter att
involvera personer med erfarenhet av egen funktionsnedsättning i
sin forskning. Genom att låta dessa delta i forskningen kan man få
fram frågeställningar som annars inte kommit upp, metoder kan
utvecklas och spridningen av forskningsresultatet blir bättre.
Internationellt finns också en trend med mer brukarmedverkan i

forskningien.
Det krävs en större satsning för att förbättra tillgången på data
rörande personer med funktionsnedsättning. På grund av brister i
metodik saknas stora delar av våra medlemsgrupper i den statistik
och data som finns. Möjligheterna till longitudinella studier eller
studier med ett intersektionellt perspektiv är ytterst begränsade
liksom möjligheten att studera hur väl Sverige uppfyller de mål som
sätts i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Detta har kritiserats av FN:s
övervakningskormnitte och även påpekats av Forte.
Det krävs ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som kan arbeta
systematiskt med "universal design? och skynda på utvecklingen av
universell utformning.

Om det är något ni undrar över är ni varmt välkomna att kontakta
055.

Med vänlig hälsning
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Tillgänglighet och delaktighet i forskningen

Sida 3 av 3

