
 

 

 

 

  

Rätt till utbildning 
En kartläggning av funktionshinderperspektiv vid 

upphandling av SFI utbildning 

 

  

Författare: Isabelle Lagerblad 

Handledare: Helena Ekelund 

Examinator: Torgny Klasson 

Termin: HT18 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: POC536       

Examensarbete – kandidatnivå 

Statsvetenskap 



 

Abstract 

The purpose of this essay is to investigate whether the Swedish 

municipalities apply the UN Convention on the rights of Persons with 

Disabilities and article number 24 regarding right to education when 

purchasing Swedish education for immigrants. One aim is to identify 

whether legislation, policies and rights of people with disabilities occur in 

different procurement documents.  

The study furthermore investigates if the right to education connects to the 

concept of social sustainability and Agenda 2030 for sustainable 

development and if that shows in the reviewed documents.  

This qualitative study maps and compares contents of different documents, 

descriptions of legislation, policies and concepts concerning rights of persons 

with disabilities. General comment No. 4 regarding right to inclusive 

education supports the work and analysis. 

The result finds that some rights of persons with disabilities occur in the 

different documents but to a different extent between the municipalities. 

Human Rights are not widely described and the Convention not mentioned, 

which could hinder to fulfill the obligation. The concept of social 

sustainability exists in the documents but does not always constitute the same 

purpose as described by the Swedish authority for public purchasing. 
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inclusive education, Agenda 2030, sustainable public procurement, socially 

responsible public procurement. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Rätt till utbildning 1 

1.2 Syfte och avgränsningar 3 

1.3 Frågeställningar 3 

1.4 Begrepp 4 

2 Bakgrund 5 

2.1 Vilka innefattar konventionen? 5 

2.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 5 

2.3 Inkluderande utbildning 6 

3 Teoretiska perspektiv 9 

3.1 Definitioner av delaktighet 9 

3.2 Definitioner av mänskliga rättigheter 10 

3.3 Hållbar utveckling och social hållbarhet 11 

3.4 Nationell handlingsplan för Agenda 2030 och mål nr 4 13 

3.5 Socialt hållbar upphandling 15 

4 Metod och genomförande 16 

4.1 Urval och avgränsning 16 

4.2 Tillvägagångssätt och analysmetod 17 

5 Resultatgenomgång och analys 21 

6 Diskussion och slutsatser 31 

7 Referenslista 37 

 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Rätt till utbildning 

Under de senaste åren har det på internationellt och nationellt plan hänt 

mycket inom det funktionshinderpolitiska området. År 2008 beslutade 

regeringen att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Det betyder att konventionen nyligen fyllt 10 år. År 

2015 antogs Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling. Jag 

funderade på hur det påverkat och påverkar funktionshinderpolitiken som 

sker på kommunal nivå, det som kanske påverkar människors vardag allra 

mest? 

I samband med nya nationella mål som anger hur styrningen ska se ut för 

funktionshinderpolitiken i Sverige fattade regeringen i slutet av 2017 beslut 

om en översyn för styrningen. Regeringens särskilda utredare gör nu en 

översyn enligt Dir. 2017:133 som förväntas resultera i konkreta förslag 

rörande bland annat universell utformning, effekt- och resultatmål, statliga 

myndigheters ansvar vid genomförande samt långsiktig uppföljning av 

målen. De nya målen kommer att gälla samtliga samhällsaktörer och 

politiken kommer att ha de mänskliga rättigheterna som grund i strävan mot 

ett mer jämlikt samhälle Arbetet ska redovisas under 2019. 

(Socialdepartementet 2017).  

Med det i åtanke undrade jag hur konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning återspeglas i politiken idag? 

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet som arbetar 

inom funktionshinderområdet. En rapport från dem som jag tagit del av har 

kartlagt situationen idag och behoven framåt för asylsökande eller nyanlända 

personer med funktionsnedsättning i asyl och etableringsprocessen, där 

Svenska för invandrare (SFI) är en del av etableringen.  
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Etableringsprogrammet är ett arbetsmarknadspolitiskt program för nyanlända 

invandrare och innehåller förutom SFI-utbildning eventuellt annan 

vuxenutbildning samt samhällsorientering (Sveriges kommuner och landsting 

2018). 

Rapporten från MFD visar att det saknas kunskap om hur utbildningen SFI 

fungerar för personer med funktionsnedsättning. I de sammanfattande 

slutsatserna av rapporten redovisas att ”en kartläggning bör genomföras i 

syfte att följa om kommunerna vid upphandling av utbildningsaktörer inom 

SFI säkerställer att utbildningarna är tillgängliga ur ett 

funktionshinderperspektiv” (MFD 2017b, s.115).  

Jag vill genom denna studie genomföra en sådan kartläggning av flertalet 

olika anledningar. Att som nyanländ invandrare få ta del av utbildning i 

någon form kan innebära en avgörande start i det nya landet, insyn i svenska 

kulturen och samhällslivet. SFI är för många en av de första aktiviteterna i 

samhället och ger möjligheter till att lära det svenska språket. Gruppens 

integration i samhället är av stor betydelse och det finns en tydlig koppling 

mellan utbildning i det svenska språket och kunna använda den kunskapen på 

arbetsmarknaden, säkra tillgång till arbete och sysselsättning.  

För personer med funktionsnedsättning kan utbildningens utformning och 

anpassning vara direkt avgörande för möjligheterna att tillgodogöra sig 

kunskaperna. En eventuell förekomst av funktionsnedsättning bör 

framkomma vid det etableringssamtal som sker mellan individ och 

Arbetsförmedlingen så att stödinsatser sätts in, även i utbildningssituation. 

Framkommer inte en eventuell funktionsnedsättning då utan upptäcks först 

senare blir behovet av att kunna tillgodose det stöd som behövs viktigt. Av 

den anledningen bör kommuner som upphandlar SFI-utbildning i 

förfrågningsunderlaget ställa krav på tillämpning av 

funktionshinderperspektiv. 
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 I gruppen asylsökande/nyanlända återfinns det troligtvis individer som inte 

själva inte vet om sina rättigheter eller har svårigheter att komma till tals på 

grund av brister i det svenska språket. De riskerar att bli osynliga eller 

bortglömda, vilket är anledningen till att jag vill göra den här studien. Även 

om det är en relativt liten grupp jag undersöker så anser jag att det visar på en 

större samhällsfråga och tillämpning av funktionshinderpolitik i stort. 

Artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning slår fast att utbildning ska ske utan diskriminering och 

på lika villkor. All utbildning ska vara tillgänglig för alla i samhället (MFD 

2018a). Att alla invånare ska kunna ta del i och del av samhället är politiskt 

högaktuellt och intressant att undersöka och studera vidare. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Jag vill jag undersöka om kommunerna följer FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och artikel 24 rätten till utbildning vid 

upphandling av SFI utbildning. I studien tittar jag närmare på konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och riktlinjer för en 

inkluderande utbildning. Jag undersöker även begreppet social hållbarhet, om 

upphandlingsarbete kan tillämpas och falla under de beskrivna målen utifrån 

vilka politiken bedrivs.  

1.3 Frågeställningar 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

ska all utbildning vara tillgänglig för alla. Utifrån det har följande 

frågeställningar formulerats: 

Övergripande frågeställning: 

Om och i så fall hur kommunerna lever upp till konventionen och artikel 24 

om rätten till utbildning vid upphandling av SFI utbildning?   
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Underordnade: 

Finns ett funktionshinderperspektiv beskrivet i upphandlingsarbetets olika 

underlag och i så fall i vilken omfattning?  

Kan rätten till utbildning kopplas till begreppet social hållbarhet? Återfinns 

begreppet social hållbarhet i upphandlingsarbetet? 

1.4 Begrepp 

Huvudfrågan i det undersökta ämnet, rätten till utbildning, innehåller några 

centrala begrepp: delaktighet, inkludering och tillgänglighet. Dessa begrepp 

återkommer genomgående i min studie för att styra samt avgränsa 

undersökningen. I min studie använder jag dem även som koder för att tolka 

och strukturera empirin. Begrepp och definitioner kan betyda olika saker 

beroende på område och därför beskrivas på lite olika sätt. Jag har valt 

begreppen och tolkar dem utifrån hur de används inom 

funktionshinderpolitikens område. Delaktighet enligt MFD (2018b) ”uppstår 

i samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö”.  Vidare att ”det som 

avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de 

förutsättningar som skapats för individen”. Delaktighet kan även innebära 

inkludering i olika sammanhang. Inkludering kan vara eller innebära en 

förutsättning för delaktighet. 

Tillgänglighet definieras enligt MFD (2018b) som att ”skapa möjligheter för 

alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika 

villkor”. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra 

sig de mänskliga rättigheterna så som beskrivet i konventionen hänger till 

stor del på just tillgänglighet. I grunden handlar om det om icke-

diskriminering och jämlikhet. MFD (2017c) beskriver även tillgänglighet 

som ” en investering för socialt hållbar utveckling”. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vilka innefattar konventionen? 

Socialdepartementet (2014, s.7) skriver i översättning av konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning att: 

personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga 

fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i 

samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i 

samhället på lika villkor som andra. 

2.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. 

Socialdepartementet (2014, s.7) beskriver i den svenska översättningen syftet 

med konventionen, som är att:  

främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde 

i kraft i Sverige 2009. Genom 50 artiklar beskriver konventionen vilka 

rättigheter personer med funktionsnedsättning har utifrån ett miljörelaterat 

synsätt. Det innebär att samhället genom att förebygga hinder i omgivningar 

och miljö kan tillgodose bättre tillgänglighet och därmed skapa bättre 

förutsättningar och möjligheter. Det är grundläggande principer, såsom icke-

diskriminering och jämlikhet som är styrande begrepp. I och med att Sverige 

ratificerat konventionen  är all offentlig verksamhet, inklusive kommuner, 

ålagda att uppfylla artiklarna samt att genom lagar säkerställa konventionens 

skydd och efterlevnad (MFD 2018c). 

Artikel 24 berör rätten till utbildning. Rätten till utbildning är en 

grundläggande mänsklig rättighet och ska ske på jämlika villkor för alla, utan 



 

6 

 

diskriminering. Säkerställning ska ske genom ett sammanhållet 

utbildningssystem på samtliga nivåer i skolväsendet, från förskola till högre 

utbildning eller yrkesutbildning (MFD 2018a). 

Regeringens beslut att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning skedde den 4 december 2008. I samband med det 

valde Sverige även att ansluta till ett frivilligt protokoll till konventionen som 

innebär rapportering till en övervakningskommitté, Committee on the Rights 

of Persons with Disabilities (CRPD). Dit kan även de som upplever 

kränkningar av konventionen vända sig med klagomål. (Regeringskansliet 

2015a). 

Övervakningskommittén CRPD lyder under FN. För att främja 

konventionens rättigheter och tillsammans med länderna följa upp 

konventionen och rådgöra i arbetet med de beskrivna rättigheterna i 

konventionen lämnas en rapport med regelbundenhet in till kommittén. 

Återkoppling sker sedan från kommittén i form av bedömning och 

rekommendationer till länderna (MFD 2018c). 

Rapporten till kommittén belyser arbetet med de mänskliga rättigheterna i 

Sverige. Hur dessa skyddas och främjas, med fokus på området 

funktionsnedsättning. Regeringen gör i rapporten en genomgång, ser över 

svensk lagstiftning och återkopplar till konstitutionen. I arbetet lyfts både 

befintliga eventuella brister eller utmaningar som identifierats fram men även 

exempel åtgärder som vidtagits (Regeringskansliet 2015b).  

2.3 Inkluderande utbildning 

Inom de områden som länderna har svårast att tolka artiklarna i konventionen 

kan kommittén CRPD komma med allmänna och fördjupande kommentarer, 

i syfte att hjälpa i arbetet. Där beskrivs utförligare hur en specifik artikel ska 

tolkas men även riktlinjer ges (MFD 2018a). 
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MFD (2017a) har gjort en svensk översättning av Allmän kommentar nr 4 

om rätten till inkluderande utbildning. Den beskriver vad inkluderande 

utbildning är samt värdet av inkludering i rätten till utbildning av god kvalité. 

Den beskriver även vad staterna har åtagit sig för att ge personer med 

funktionsnedsättning tillgång till det. Rapporten menar att koppling kan ses 

mellan rätten till inkluderande utbildning och Agenda 2030, det fjärde 

globala målet för hållbar utveckling i FN:s utvecklingsagenda på grund av att 

inkluderande utbildning kan tillgodose både social utveckling samt 

ekonomiska vinster. En allmängiltig och icke-diskriminerande rätt till 

utbildning har inkluderande utbildning som grund. 

Rapporten pekar på ett antal faktorer i samhället idag som utgör hinder för 

inkluderande utbildning. Den menar att det är synen på miljön i samhället 

som behöver förändras snarare än individer med funktionsnedsättning. I 

utbildningsmiljöer krävs tillgänglighet fullt ut för att uppnå inkludering utan 

diskriminering. Utbildningsleverantörer behöver verktyg för att eliminera 

hinder som möjliggör uppfyllandet av studerandes olika behov. Alla bör 

kunna delta i ordinarie utbildningsmiljö, samhället ska upphöra med isolering 

av personer med funktionsnedsättning då det leder till segregering, fördomar 

och rädsla samt motverkar fullständig integration och delaktighet i samhället. 

Rapporten menar att lärmiljöer behöver fler riktlinjer för att säkerställa 

implementering av rätten till inkluderande utbildning. Kommentaren pekar 

även på brist på kunskap. Kunskapen brister kring inkluderande utbildning, 

hur mångfald och lärande för alla fungerar. Det råder även brist på forskning 

och data för att kunna följa utvecklingen. Brist på resurser, såväl ekonomiska 

som personal hindrar främjandet av inkluderande utbildning. Rapporten 

pekar även på okunskap bland lärarkåren samt vilja och förmåga att kunna 

följa och implementera rätten till inkluderande utbildning. Förslag ges att 

anställa personer med funktionsnedsättning till lärarkåren. Även finansiering 

och otillräckligt rättssystem vid kränkningar kritiseras (MFD 2017a). 
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MFD (2018d) sammanfattar inkluderande utbildning enligt översättning av 

kommentaren som en grundläggande mänsklig rättighet, som även kan 

förverkliga andra mänskliga rättigheter. Att genom inkluderande utbildning 

kan även inkluderande samhällen skapas där alla deltar i sina lokalsamhällen, 

allas behov erkänns och alla bidrar. Individens möjligheter till försörjning 

tillgodoses och det finns en respekt för värdighet och självständighet. Om 

hela samhället proaktivt arbetar med att undanröja de hinder som motverkar 

rätten till utbildning kan resultat ses, men det förutsätter en politik och kultur 

som skapar rutiner för inkluderande utbildning och därmed möjliggör 

deltagande för alla studerande fullt ut. 

MFD (2018d, s.7) utgår vidare i en sammanfattande introduktion av Allmän 

kommentar nr 4 att ett inkluderande utbildningssystem förutsätter fyra delar: 

tillgång, tillgänglighet, godtagbarhet samt anpassbarhet: 

 Tillgång: Det måste finnas offentliga och privata utbildningsinstitutioner 

och utbildningsprogram i tillräcklig omfattning och kvalitet. Det måste 

också finnas utbildningsplatser för elever med funktionsnedsättning på 

alla nivåer i samhället. 

 Tillgänglighet: Hela utbildningssystemet måste vara tillgängligt. Det 

gäller byggnader, information och kommunikationsverktyg, läroplaner, 

lärmaterial, undervisningsmetoder, bedömning samt språk- och 

stödtjänster. Miljön måste vara utformad för att främja inkludering och 

jämlikhet. Det gäller även skoltransport, toaletter, skolmatsalar och 

fritidsutrymmen. 

 Godtagbarhet: Alla utbildningsrelaterade anläggningar, varor och tjänster 

måste vara utformade med respekt för de anspråk, kulturer, åsikter och 

språk som personer med funktionsnedsättning har. Utformningen av och 

innehållet i utbildningen måste vara godtagbart för alla. 

 Anpassbarhet: ”universal design for learning” (universell utformning för 

lärande), ett förhållningssätt för att skapa flexibla lärmiljöer som kan möta 

olika behov. Det utgår från att alla lär sig på sitt unika sätt. Det innebär 

också att upprätthålla höga förväntningar på alla studerande och samtidigt 

tillåta olika sätt att uppfylla förväntningarna. 
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Inkluderande utbildning innebär enligt sammanfattningen av MFD (2018a) 

därmed att: 

 Skolan är tillgänglig vad gäller byggnader, läroplaner och material 

som används i undervisningen. 

 Skolan har en inkluderande och jämlik miljö vad gäller 

undervisningen, skoltransport, toaletter, skolmatsal och 

fritidsutrymmen. 

 Utbildningen är utformad med tanke på de krav, kulturer, åsikter och 

språk som personer med funktionsnedsättning har. 

 Skolan är flexibel så att eleverna kan lära sig på det sätt som passar 

dem.  

3 Teoretiska perspektiv 

3.1 Definitioner av delaktighet  

I ett samhälle där uppfattningen att en väl fungerande demokrati råder har 

alla jämlika möjligheter att delta och påverka både samhällsutvecklingen ur 

ett större perspektiv men även sin egen vardag. Demokratiutredningen (2000, 

s.210) beskriver i rapporten En uthållig demokrati! definitionen av 

delaktighet enligt att ”alla samhällsgrupper ska vara delaktiga i politiken. 

Den ska inte utformas av några få grupper, medan andra hamnar utanför”. 

Rapporten redogör även för att medborgarnas deltagande, inflytande och 

delaktighet de facto skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper exempelvis 

vissa grupper av invandrare och att vi därför inte kan tala om att ett jämlikt 

medborgarskap existerar (Demokratiutredningen 2000).  

Wolmesjö (2007) menar att den handikappolitiska utvecklingen ur ett 

internationellt perspektiv utvecklats i fyra olika steg; från en medicinsk 

modell, via en rehabiliteringsmodell och en social modell till en 

människorättsmodell. Dessa modeller har även präglat utvecklingen i 
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Sverige. Människorättsmodellen bygger på ett miljörelaterat synsätt och krav 

på samhällets anpassning till uppfyllandet av allas medborgerliga, politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Wolmesjö (2007) menar 

vidare att i Sverige har funktionshinderpolitiken utvecklats från att ha varit 

en segregerad syn, via integration och normalisering blivit en diskussion om 

delaktighet och medborgarskap. Sedan 1990-talet har ett medvetet mål varit 

att skapa en full delaktighet i samhället för alla. 

3.2 Definitioner av mänskliga rättigheter 

Bauhn (2005) beskriver att mänskliga rättigheter fungerar som en riktlinje för 

moraliska bedömningar och talar om mänskliga rättigheter som olika 

deskriptiva och normativa utsagor som beskriver hur något är respektive bör 

vara. Han anser den deskriptiva utsagan vara falsk då inte alla människor har 

rättigheter, de respekteras inte överallt. Den normativa utsagan kan dock 

argumentera för att det borde vara så. Mänskliga rättigheter refererar i 

grunden till alla människors rättigheter men då inte alla länder delar samma 

utvecklingshistoria och ideal går det inte att tala om mänskliga rättigheter 

som universella menar han. Problematiken återfinnas inte endast mellan 

länder utan även inom länder, som exempelvis Carl-Ulrik Shierup (1997) 

redogör för då han beskriver Gunnar Myrdals An American dilemma och 

diskussionen kring erkännandet av mänskliga rättigheter men en social 

verklighet som var en annan för 1940-talets så kallade svarta invånare i USA. 

Än idag sker detta för exempelvis olika etniska minoriteter och invandrare 

även i Europa, menar Shierup (1997) som även lyfter behovet av överstatliga 

institutioner som kämpar för medborgerliga rättigheter men även för 

exempelvis asylsökande i Unionens länder. 

Bauhn (2005) redogör för en normativ teori och analys som skiljer på vad 

som är moraliskt rätt och vad lagen säger är rätt, menar att vi inte ska inte ta 

för givet att det hör ihop och är samma sak. Han beskriver även olika 

rättighetsbegrepp, utifrån partikularitet och universalitet. Det partikulära kan 
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få människan att i strävan efter att uppnå personliga mål glömma bort att 

någons rättigheter kan innebära en annans skyldigheter att respektera. En 

universell princip om alla människors rätt kan fungera som en moralisk 

referenspunkt när vi värderar gränserna för den egna rätten, som också är 

viktig i förhållandet då det ger både tillfredställelse och mening (Bauhn 

2005). 

Genom skapandet av och länders anslutande till den allmänna deklarationen 

om de mänskliga rättigheterna grundades en samhällelig övertygelse om 

rättigheters nödvändighet och även en önskan att förverkliga dessa. Bobbio 

(2001) menar att detta inte är tillräckligt. Han redogör för att även om det är 

önskvärda mål att leva upp till så räcker det inte när det kommer till att 

förverkliga rättigheterna. Vissa förutsättningar som hänger ihop krävs såsom 

viss samhällsutveckling, demokrati och fred. Förverkligande beskrivs även 

som ett juridiskt och därmed politiskt problem som inte handlar om att 

proklamera eller rättfärdiga rättigheterna utan snarare att skydda dem från att 

kränkas. Han hävdar att deklarationen i sig inte ger ett juridiskt skydd och att 

motstånd eller invändningar kommer när det gäller att gå från ord till 

handling. Utmaningen ligger därmed i att utveckla möjliga åtgärder för att 

skydda rättigheterna, enligt ordets faktiska betydelse. Bobbio (2001) menar 

vidare att erkännandet av sociala rättigheter, där norm och faktisk 

tillämpning avviker mest, kräver en ökad statlig makt för att de ska kunna 

förverkligas i praktiken och omfatta ett skydd.  

3.3 Hållbar utveckling och social hållbarhet 

Studien fokuserar även på hållbar utveckling och betydelsen av begreppet 

social hållbarhet snarare än att pröva detta som teori. Begreppet hållbar 

utveckling sägs ha introducerats på 1980-talet av miljövetaren Lester Brown, 

då ur ett miljöperspektiv. I samband med den så kallade 

Brundtlandrapporten, Our common future, under FN:s Världskommission för 

miljö och utveckling 1987 vidareutvecklades begreppet. Rapporten menar att 
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hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som försöker möta 

dagens behov utan att begränsa eller inskränka möjligheterna att möta 

framtidens behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988, 

s.55).  

Det finns inte idag någon entydig begreppsdiskussion som jag har funnit. 

FN-förbundet UNA Sweden (2017, s.1) beskriver hållbar utveckling som att 

”utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar”. 

Världssamfundet har utifrån detta kommit överens om en gemensam agenda 

för hållbarhetsmål som ska styra den globala utvecklingen, där samtliga 

dimensioner är lika viktiga och måste samverka med varandra.  

Den 25 september 2015, vid FN:s toppmöte, antogs Agenda 2030 och 17 

globala mål för en hållbar utveckling. Regeringskansliet (2016) skriver att; 

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 

januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa 

ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och 

inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja 

jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess naturresurser. 

Mål nummer 4 som faller under dimensionen socialt hållbar utveckling 

handlar om att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla” och delmål 4.5 handlar om att 

”senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet 

och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer 

för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, 

ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden” 

(Finansdepartementet/Regeringskansliet u.å. s.16).  

Varje regering som antagit Agenda 2030 har ett ansvar gentemot sina 

medborgare och i uppdrag att integrera de globala målen i politiken genom 

planering och olika strategier. 
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Jag kommer utifrån konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, med perspektivet social hållbarhet och rätten till en 

inkluderande utbildning för alla att granska samt föra en diskussion kring 

innehållet i kommuners upphandling av SFI utbildning. Jag vill undersöka 

om begreppet social hållbarhet kan tillämpas.  

Anledningen till att jag har valt social hållbarhet som ett centralt begrepp för 

min undersökning och analys är på grund av att politikens olika mål idag 

bedrivs utifrån det samt att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 

år 2030. Agenda 2030 bygger till stor del på social hållbarhet i den 

samhälleliga strävan efter att bekämpa ojämlikheter både inom och mellan 

länder, att bygga rättvisa och inkluderande samhällen samt skydda de 

mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet 2016).  

Handlingsplaner finns och tas fram på olika nivåer, både internationellt som 

nationellt i Sverige. Det blir därmed både aktuellt och relevant för min studie 

att se om social hållbarhet kan ses tydligt definierat i arbetet eller skulle 

kunna omsättas i det praktiska utförandet av politiska beslut. Kommuners 

arbete har här en stor del i och ansvar för samhällsutvecklingen på lokal nivå. 

3.4 Nationell handlingsplan för Agenda 2030 och mål nr 4 

Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 innebär att regeringen vill 

tydliggöra hur myndigheter kan bidra och bedriva arbetet samt 

genomförandet av agendan. Under åren 2018-2020 ska 6 olika områden 

belysas. Dessa är ”jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en 

samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med 

hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap 

och innovation” (Regeringskansliet 2018b). 

Agendan utgår från ett nationellt perspektiv men Sverige bidrar genom 

handlingsplanen även till det globala genomförandet. För att främja 

partnerskap mellan exempelvis offentlig sektor, civilsamhället och 
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näringslivet har ett antal myndigheter involverats i olika uppdrag. Bland 

annat ska uppföljningssystem genom statistik skapas, krav på myndigheters 

hållbarhetsredovisningar ska undersökas och myndigheternas arbete med det 

nationella genomförandet av agendan ska följas upp (Regeringskansliet 

2018b). 

Mål 4 i handlingsplanen för Agenda 2030 år 2018-2020 handlar om att 

säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla. Den redogör genom ett antal olika punkter 

bland annat att Regeringen arbetar för en jämlik kunskapsskola samt en 

högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela 

landet. Den beskriver även att regeringen ska vara aktiv i det internationella 

arbetet för utbildning för hållbar utveckling och att Sverige ska vara en 

ledande kunskapsnation. Jag fann ett antal punkter av intressanta för min 

studie, bland annat att fler lärare har anställts och att satsningar görs på 

specialpedagogik samt en förbättrad elevhälsa. Ett statligt stöd för stärkt 

likvärdighet och kunskapsutveckling har införts, med hänsyn till 

socioekonomiska faktorer. Regeringen gör genom ett kunskapslyft en 

satsning på den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och 

folkhögskolan (Finansdepartementet/Kommunikationsavdelningen 2018). 

Agendan redogör i ett stycke som behandlar åtgärder 2018–2020, utifrån 

förslag på fokusområden som Agenda 2030-delegationen presenterat i en 

delrapport 2017, för att nyanländas etablering och integration fortsatt ska 

stärkas. Det gäller områden som arbetsmarknad samt utbildning. Sveriges 

kommuner är och kommer fortsätta att vara viktiga i genomförandet av 

agendan. Både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver 

fortsätta genomsyra verksamhet och styrning. Genomslaget för Agenda 2030 

hänger på att staten, kommunerna och landstingen samarbetar i 

implementeringen (Finansdepartementet/Kommunikationsavdelningen 

2018). 
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3.5 Socialt hållbar upphandling 

Inom EU, även i Sverige, uppfattas offentlig upphandling som ett politiskt 

styrredskap och kan genom olika verktyg uppnå samhälleliga mål. 

Upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa höga krav på vad som ska 

upphandlas. Upphandlingsmyndigheten (2018b) skriver att mål nummer 7 i 

den nationella upphandlingsstrategin handlar om offentlig upphandling som 

bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. En socialt hållbar upphandling 

handlar om att inkludera sociala hänsyn och bör ställas när det är möjligt och 

lämpligt. Det 7:e målet är dock det mål som myndigheter arbetat minst med, 

enligt Upphandlingsmyndigheten (2018b). 

Upphandlingsmyndigheten (2018c) menar att en socialt hållbar upphandling 

kan innefatta exempelvis; 

 Sysselsättningsmöjligheter som innebär att upphandlande 

myndigheter i samband med upphandlingen vidtar åtgärder som 

syftar till att bidra till ökad sysselsättning. 

 Främjande av lika rättigheter och möjligheter som innebär att 

upphandlande myndigheter genom upphandling exempelvis bidrar 

till att nå olika jämställdhetspolitiska mål och ökad medvetenhet och 

efterlevnad av diskrimineringslagen. 

 Tillgänglighet som innebär att upphandlande myndigheter bidrar till 

att öka delaktigheten i samhället för alla, oavsett funktionsförmåga. 

Att vid upphandling säkerställa tillgänglighet är obligatoriskt om det 

som ska upphandlas ska användas av fysiska personer. 

Upphandlande myndigheter och enheter kan bidra till att öka delaktigheten i 

samhället genom att beakta tillgänglighetskrav i upphandlingsarbetet. Det 

innebär inte en vinst endast för personer med funktionsnedsättning  utan alla 

medborgare gynnas av en bättre tillgänglighet. Viktigt att ha i åtanke är att 

funktionsnedsättning inte bara omfattar exempelvis nedsatt rörelseförmåga. 

Det finns ett antal olika aspekter att ta hänsyn till såsom nedsatt syn eller 

hörsel, dövblindhet, nedsatt röst- och talfunktion, nedsatt kognitiv förmåga, 
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besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet eller psykisk ohälsa 

(Upphandlingsmyndigheten 2018d). 

Som en del i att undersöka tillämpningen av den nationella 

upphandlingsstrategin och att ställda sociala och miljökrav tillämpas har 

Regeringen gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att genomföra en 

förberedande studie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga 

men även möjliga att samla in, som staten behöver för att analysera. Målet är 

att förbättra kunskapen om offentliga upphandlingar genom denna statistik 

men även att bättre kunna styra den. Uppdraget ingår i promemoria (Ds 

2017:48) och utgör underlag för en ny lag om statistik på 

upphandlingsområdet. En redovisning väntas under år 2019. 

(Regeringskansliet 2018a). 

4 Metod och genomförande 

4.1 Urval och avgränsning 

Jag har i min studie utgått från statistik från Migrationsverket, som jag har 

fått via mail genom att ställa förfrågan till en regional expert för kommunalt 

mottagande. Statistiken visar vissa nyanlända (ordet vissa syftar på grund till 

uppehållstillstånd och kommer från beskrivning i Lag 2017:584) som 

omfattas av etableringen och antal mottagna per kommun år 2018 tom 

181120. Detta urval gjordes dels på grund av att rapporten från MFD som jag 

tagit del av berör den målgruppen men också för att de går SFI utbildning 

som en del av etableringen. Sedan 1 januari 2018 har regeringen infört en 

utbildningsplikt för nyanlända invandrare som tar del av 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och bedöms vara i behov av detta 

(Regeringskansliet 2017).  

Bra att känna till sett till redovisat antal i statistiken som jag har utgått från  

är att det även kan rymmas barn, vilka inte omfattas i denna studie då de inte 
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ingår i etableringsprogrammet. Det ska dock inte påverka undersökningens 

urval gällande att undersöka de kommuner som tar emot flest nyanlända 

invandrare. Vidare vill jag redogöra för att det utöver det antal som syns i 

statistiken jag har utgått från kan finnas fler som tar del av SFI utbildning, 

exempelvis de som har kommit till Sverige för att studera, arbeta eller har en 

partner här. SFI utbildning för dem sker dock på frivillig basis. 

Jag riktade en förfrågan om uttag enligt offentlighetsprincipen adresserat till 

registratoradress hos de 10 kommuner (av totalt 290) som har tagit emot flest 

nyanlända i etableringsuppdraget under 2018. Det motsvarar ca 3% antal 

undersökta kommuner men de undersökta kommunerna tar emot 26% av det 

totala antalet nyanlända i statistiken vilket jag tycker är intressant ur den 

synpunkten att empirin berör ett stort antal av den undersökta målgruppen. 

Av 10 kommuner svarade 2 att de inte upphandlar SFI utbildning. Utesluter 

vi dem från undersökningen återstår 24% nyanlända av det totala antalet. Det 

innebär att 7663 individer omfattats av totalt 31618 nyanlända år 2018 tom 

181120 i statistiken. 

Tabell 1 Empiriskt material från 8 av 10 tillfrågade kommuner 

 

4.2 Tillvägagångssätt och analysmetod 

Jag började med att söka efter rätt adress att skicka min förfrågan till på de 

olika kommunernas hemsidor. Jag beskrev därefter i ett mail att jag söker 

genomförda upphandlingar från och med 2009 till och med 2018 samt att jag 

önskar ta del av alla utgivna upphandlingar inom området, dvs både 

Kommunens namn Antal kommunmottagna 180101-181120 Upphandlar SFI utbildning ja/nej

STOCKHOLM 2446 Ja

GÖTEBORG 1723 Ja

MALMÖ 1159 Ja

UPPSALA 600 Ja

LINKÖPING 476 Ja

LUND 476 Nej

VÄSTERÅS 454 Ja

HELSINGBORG 429 Ja

ÖREBRO 377 Nej

ESKILSTUNA 376 Ja
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förfrågningsunderlag samt vinnande anbud. Jag ville skapa förutsättningar 

för en enhetlig förstående hos mottagarna gällande min begäran, även med 

tanke på studiens reliabilitet och formulerade därför förfrågan till 

kommunerna på exakt samma sätt.  

När jag formulerade forskningsfrågan visste jag inte hur många kommuner 

som upphandlat SFI utbildning, hur många som upphandlats samt mellan 

vilka år. I mailformuleringen valde jag därför en öppnare fråga om att få ut 

upphandlingar from 2009 (då konventionen trädde i kraft) tom de som är 

gällande idag. Om mottagaren av min förfrågan återkom med följdfrågor 

eller förtydliganden blev jag tvungen avgränsa förfrågan, anpassa efter 

situation. Detta skedde i några kommuner där många upphandlingar 

genomförts under åren 2009-2018 och därför fanns stor mängd material (över 

1000 sidor), där samtliga dokument skulle sekretessprövas och kopieras upp. 

Att gå vidare med förfrågan i de fallen hade inneburit både förlorad tid men 

även en stor kostnad för mig att begära ut och med stor sannolikhet hade 

ändå inte all information varit relevant för min studie. Då jag inte ville 

upplysa dem om mitt syfte och därmed överlåta avgränsning av materialet till 

dem bad jag därför i de fallen om senast genomförda och/eller nu gällande 

upphandlingen. Om jag hade valt att formulera frågan så från början hade jag 

haft mindre material att gå igenom men samtidigt ett mindre underlag.  

Även om jag främst avsett att studera innehåll/krav i förfrågningsunderlagen 

ville jag även se beskrivningar kring kraven i de vinnande anbuden, hur de 

svarar samt redogör för att få en ökad förståelse för underlagen och arbetet. 

Tillvägagångssättet ledde till material från samtliga kommuner jag har avsett 

undersöka, som upphandlar SFI utbildning.  

Jag utgick från en kvalitativ metod och sökande efter mönster, där jag valde 

att djupare granska och studera upphandlingar i några utvalda kommuner. 

Resultatet av studien kommer inte att kunna generaliseras till övriga 

kommuners arbete utan ger endast en bild av dem undersöka kommunerna. 
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Kritiken mot det kan vara att det inte ger en generaliserbarhet och svar på 

samtliga kommuners upphandlingsarbete, vilket skulle kunna hävdas leda till 

förlust av extern validitet (David & Sutton 2016). Även om en undersökning 

som svarar på hur upphandlingsarbetet fungerar inom samtliga kommuner 

hade varit att föredra hade det inte varit möjligt att undersöka ytterligare 

antal kommuner under den tid som ryms inom en kandidatuppsats. Jag valde 

därför att lägga tid och fokus på urvalet för undersökningen. 

En avsaknad av tidigare forskning och litteratur inom området har lett till att 

min undersökning varit induktiv, utforskande. Jag hade inte direkt en hypotes 

att pröva, enligt deduktiv forskning, utan snarare ett antagande eller aning 

utifrån den information som jag tagit den av i rapporten som fick mig 

intresserad av ämnet (David & Sutton 2016). Jag ville gå in i forskningen 

med en öppen inställning till resultatet. Jag byggde inte upp teorin efter 

insamling och inläsning av data i form av underlagen utan snarare växte den 

fram som ett begrepp naturligt tidigare, under inläsning av litteraturen. En 

möjlig nackdel skulle kunna vara att jag inte hade möjlighet att testa 

begreppen på underlaget längs med vägen (David & Sutton 2016).  

När empirin samlats in började jag bearbeta materialet genom att koda och 

tolka innehållet med hjälp av de begrepp som kommit fram under inläsning 

av litteraturen: delaktighet, inkludering och tillgänglighet. Tolkningen av 

texterna utifrån begreppen gjordes med stöd av den allmänna kommentaren 

nr 4 om rätten till inkluderande utbildning där begreppen återfinns mer 

utförligt beskrivna och kunde bidra till ökad förståelse av underlagens 

innehåll. En sammanfattande översikt skapades i tabellform samtidigt som 

textjämförelser redovisades i resultatgenomgången för att belysa olika 

exempel. X i tabellen nedan betyder att krav har ställts i 

förfrågningsunderlag. 
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Tabell 2 Sammanställning av ställda krav i förfrågningsunderlag. Redovisas i kapitel 5. 

 

Jag anser att metoden har varit lämplig för min studie. De data som jag har 

bearbetat är dokumenterat enligt lagstiftning och kan begäras ut. Nackdelen 

med insamling av textuella data kan vara att det ger en begränsad bild, det 

författaren har valt att dokumentera (David & Sutton 2016). Jag har inte 

intervjuat upphandlare för att få en mer djupgående förståelse för olika 

riktlinjer som användes eller insikt i hur hen tänkte när dokumenten 

skapades. Som svar på det tänker jag att inte heller kommunerna intervjuar 

leverantörer i de här fallen. Dokumenten speglar den information som 

leverantörerna faktiskt har och får att besvara och att det därför är av yttersta 

vikt att underlaget är tydligt formulerat för att både kunna ge och ta emot 

information som är nödvändig för båda parter. Jag har inte heller intervjuat 

deltagare av utbildningen som berörts för att höra deras uppfattning, då det 

inte var mitt syfte med studien. 

En fördel är, som redan nämnt, att textdokument dokumenteras och därmed 

finns tillgängliga att gå tillbaka till under längre period. En annan fördel är 

att jag med denna metod kringgått eventuella etiska problem som kan uppstå 

vid intervju- eller fältstudier som metod (David & Sutton 2016). 

En aspekt jag hade en föraning om skulle kunna ske och faktiskt skedde var 

att några delar av vissa upphandlingar omfattas av sekretess. Det innebär en 

hänvisning till att anbudsgivaren lider skada om vissa uppgifter röjs och kan 

orsaka företag skada i konkurrenssyfte om information kom till tredje part. 

Ort

Anpassad 

SFI

Individuellt 

anpassade 

studier Skollag

Diskriminerings 

-lag

Likabehandling 

(plan)

Mänskliga 

rättigheter

Hållbar 

utveckling

Tillgänglighet 

(lokaler)

Tillgänglighet 

(läromedel)

Inflytande 

utbildning

Special- 

pedadog Kurator

Stockholm X X X X X X 

X (social 

hänsyn) X X X X (ej lev)

Göteborg X X X X 

X (social 

hänsyn) X X X X X

Malmö X X X X X X X X X

Uppsala X X X X X X X X X

Linköping X X X X

X (social 

hänsyn) X

Västerås X X X X X

X (social 

hänsyn) X X X X

Helsingborg X X X X X X X (ej lev) X (ej lev)

Eskilstuna X X X X (i avtal ej ffu) ej krav ej krav
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Det var dock inte något jag kunde påverka och gällde inte 

förfrågningsunderlagen utan endast del av vissa anbud, ej relevant 

information för min studie. Sekretess har av anbudsgivare gällt exempelvis 

CV-förteckning över personal med hänvisning till att legitimerade lärare är 

en konkurrensfördel eller utförliga beskrivningar av kvalitetssystem, 

pedagogiskt förhållningssätt, arbetssätt och upplägg för undervisning. Jag 

anser därför inte att det begränsade informationen. 

5 Resultatgenomgång och analys 

Vid genomgången av inkomna förfrågningsunderlag upptäckte jag några 

tydliga skillnader mellan undersökta kommuners upphandlingsarbete som jag 

vill börja med att redogöra för. Upphandlingsformerna varierade och även 

om de flesta kommuner har valt ett förenklat förfarande enligt lagen om 

offentlig upphandling (2007:1091) har några genomfört andra former.  

Helsingborg stad (2017) beskriver en auktorisationsprocess. Processen 

beskriver krav som måste uppfyllas för att få bli auktoriserad leverantör, där 

ansökan kan göras 2ggr per år. Några kommuner tillämpar även en så kallad 

kundvalsprocess, där deltagaren själv ansöker om plats hos godkänd 

utbildningsleverantör medans andra anvisar deltagare. 

Västerås stad (2013, s.13) har i dokument 2013/376-UAN-674 beskrivit 

formen tjänstekoncession samt att detta;  

…skiljer sig från en traditionell upphandling bl. a genom att leverantören står för den affärsmässiga 

risken för uppdraget vilket innebär att leverantören ges större möjlighet att bestämma på vilket sätt 

uppdraget ska utföras och kan därmed påverka uppdraget i högre utsträckning än i en traditionell 

upphandling.  

Vid tilldelning av tjänstekoncessioner är procedurreglerna i lagen om 

offentlig upphandling (LOU) inte möjliga att tillämpa.  
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Vissa kommuner har valt att upphandla särskild utbildning så kallad  

alternativ eller anpassad SFI. Det finns även kommuner som har valt att inte 

upphandla detta utan genomför dem i egen regi. Anpassad SFI som 

upphandlats visade sig oftast röra några olika funktionsnedsättningar 

exempelvis post-traumatisk stress, psykosocial problematik eller syn och 

hörselnedsättning. Bakgrunden till att de valt ut just dessa redogör de inte för 

i underlaget så jag vet inte anledningen, om de möjligtvis är känt 

förekommande i kommunen. Jag fann begränsad anpassning specifikt 

rörande kognitiva funktionsnedsättningar eller kombination av flera olika 

vilka också torde förekomma sett till speglingen av samhället i övrigt.  

Det finns en tydlig fördel med att upphandla anpassad utbildning som jag ser 

vilket är möjligheter till tydligare kravställning mot leverantören gentemot en 

specifik snarare än bred målgrupp. Nackdelen ligger i att faktiskt dela på 

grupper och individer och risk för segregering samt isolering av 

funktionsnedsatta som den allmänna kommentar nr 4 om rätten till 

inkluderande utbildning varnar för. Det är även viktigt att en anpassad SFI 

inte bygger på förekomsten av funktionsnedsättning utan med utgångspunkt 

att undervisning sker för individer med skilda kunskapsnivåer och utifrån de 

olika behov som kan finnas inom gruppen. 

Vid genomgång och kodning av materialet utgick jag från begreppen 

delaktighet, inkludering samt tillgänglighet. Utefter det identifierades vid 

textgenomgången tolv olika områden vilka kan ses sammanfattat i tabell 2 

redovisad i metodkapitlet. 

Tabellens översikt visar att kommunerna beskriver liknande krav och 

hänvisningar i förfrågningsunderlagen, även om i olika omfattning och med 

något skilda formuleringar. Samtliga kommuner lyfter vikten av individuellt 

anpassade studier vilket jag misstänker kan vara kopplat till läroplan och 

kursplan för SFI men det finns även liknande formuleringar i skollagen, 

vilken också nästan alla nämner. En överväldigande majoritet av 
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kommunerna hänvisar till efterföljande av diskrimineringslag 2008:567, 

oftast i en antidiskrimineringsklausul vilket ger beställaren rätt att häva 

avtalet vid allvarligt kontraktsbrott. Endast en kommun valde att istället 

uppmana leverantören att studera samtliga styrdokument på kommunens 

hemsida. Möjligtvis finns det beskrivet där, det har jag inte sökt efter då min 

uppgift avgränsats till att studera förfrågningsunderlagen.  

En intressant koppling sett till betydelsen av diskrimineringslagen är att 

utbildningsanordnaren även ska arbeta för att främja lika rättigheter och 

möjligheter för elever och studenter, bedriva aktiva åtgärder. Bristande 

tillgänglighet är en form av diskriminering som inträffar när en elev eller 

student med funktionsnedsättning missgynnas genom att 

utbildningsanordnaren inte genomför så kallade skäliga 

tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation 

med andra utan funktionsnedsättning (Diskrimineringsombudsmannen 2018). 

Nästan samtliga kommuner nämner i underlagen plan för likabehandling 

och/eller jämställdhetsplan. Kraven skiljer dock lite då vissa vill att 

leverantören ska bifoga planen i textform och andra att det ska intygas om en 

sådan finns i ja/nej form. Oavsett nämns det även ofta i avtalet som 

upprättas. En plan för likabehandling är intressant ur den synpunkten att 

kommunen synliggör vikten av likabehandling i verksamheten. Uppsala 

kommun (2016, s.14) beskriver i bilaga 4 ska-krav till dokument AMN-

2016-0066 att; 

Leverantörens ska i sitt utförande av föremålet för upphandlingen garantera 

likabehandling och jämställdhet i alla leverantörsled. 

Någon diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder 

eller sexuell läggning får inte förekomma i leverantörens verksamhet”. 

Utföraren ska ansvara för att planer för likabehandling samt plan mot 

kränkande behandling och diskriminering upprättas och revideras årligen.  
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Planerna ska vara kända av eleverna och ha en lokal förankring. Ett aktivt 

arbete ska bedrivas i samarbete med eleverna för att levandegöra innehåll och 

innebörd. 

När det kommer till mänskliga rättigheter och social hållbarhet som jag 

genom denna studie har valt att studera närmare återfinns inte det i någon 

stor omfattning. Uppsala kommun (2016, s.9) väljer att lyfta mänskliga 

rättigheter på följande vis i bilaga 3 Avtal tillhörande AMN-2016-0066; 

Leverantören ska garantera i enlighet med FN-stadgan för mänskliga 

rättigheter och Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter att 

mänskliga rättigheter efterlevts i hela leverantörskedjan i framtagande av 

efterfrågad produkt eller tjänst. 

Uppsala kommun (2016, s.4) beskriver i bilaga 4 ska-krav tillhörande AMN-

2016-0066 även hållbar utveckling; 

Uppsala kommun har antagit en policy för hållbar utveckling.  Policyn har 

följande tre utgångspunkter: 

• De mänskliga rättigheterna  

• Ett ansvarsfullt resursutnyttjande  

• Tillväxt  

Leverantören ska följa Uppsala kommuns hållbarhetspolicy i tillämpliga delar. 

Stockholm stad (2015, s.19) beskriver i förfrågningsunderlag AMN-2015-

0223-02.04.02 under stycke 4.3.5 Likabehandling att; 

Utbildningarna ska bygga på grundläggande demokratiska principer och de 

mänskliga rättigheterna som alla människors lika värde, individens frihet och 

integritet, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

Jag tolkar det som en koppling mer till utbildningens innehåll snarare än 

åtagande enligt Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

Social hållbarhet har inte i underlagen beskrivits som dagens begrepp. Istället 

benämns det i flertalet kommuner som social hänsyn och rättigheter, ofta 
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beskrivna enligt International Labour Organisations (ILO). Arbetsrättsliga 

villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner ska ställas i  

kontrakt/koncession där svensk arbetsrätt inte är tillämplig 

(Upphandlingsmyndigheten 2018a).  

Linköpings kommun (2014, s.8) har beskrivit detta under särskilda 

kontraktsvillkor i ramavtalsförlagan till dokument UH 2014-450; 

Vid utförandet av tjänster enligt detta avtal ska Leverantören följa ILO:s 

(International Labour Organization) åtta (8) kärnkonventioner. Dessa är 

följande: 

• Konvention (nr. 29) om förbud mot tvångs- och straffarbete 

• Konvention (nr. 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 

• Konvention (nr. 98) om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt 

• Konvention (nr. 100) om lika lön för lika arbete, oavsett kön 

• Konvention (nr. 105) om avskaffande av tvångsarbete 

• Konvention (nr. 111) om diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

• Konvention (nr. 138) om minimiålder för arbete 

• Konvention (nr. 182) mot de värsta formerna av barnarbete. 

Vid Leverantörens överträdelse av någon bestämmelse i ovan angivna 

kärnkonventioner har Linköpings kommun rätt att säga upp detta avtal med 

omedelbar verkan. 

Västerås stad (2017, s.18) skriver i förfrågningsunderlag 2017/00658-

UAN2.6.1 att; 

Utbildningsanordnaren ska ha en policy och program som verkar för att social 

och etiska hänsyn minst uppfyller ILO:s kärnkonvention enligt nedan.  

• Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 

• I enlighet med FN: barnkonventionen, artikel 32, ska barn ha skydd mot 

ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller 
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hindrar barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska eller sociala utveckling. 

• Utnyttjande av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

• Diskriminering på grundval av etisk tillhörighet, kön, religion eller annan 

trosuppfattning, socialt ursprung, funktionsnedsättning, politiska åsikter eller 

sexuell orientering får inte förekomma. 

• Utöver nämnda krav får diskriminering på grund av ålder inte förekomma i 

utbildningsanordnarens verksamhet. 

• Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för att påverka och följa upp att dennes 

eventuella leverantörer arbetar med sociala och etiska hänsyn. 

I det fall Västerås Stad får kännedom om att utbildningsanordnaren inte arbetat 

för social och etiska hänsyn samt att efter påpekande inte åtgärdar brister har 

Västerås Stad rätt att häva avtalet. 

Hänvisningen kan bero på tidpunkten när dokumenten författades och att 

implementering av dagens nationella upphandlingsstrategi inte nått så långt. 

Av den anledningen har jag valt att ändå tolka det som inom området socialt 

ansvarsfull upphandling.  

Jag vill understryka att hänvisningen till  ILO:s kärnkonventioner och social 

hänsyn här främst berör arbetsrättsliga förhållanden och exempelvis 

diskriminering. Det berör inte sysselsättningskrav, ökad delaktighet eller 

säkrad tillgänglighet för bland andra funktionsnedsatta som begreppet social 

hållbarhet menar när ett socialt hållbart samhälle beskrivs i mål nr 7 i den 

nationella upphandlingsstrategin. Därmed kan det inte helt likställas som jag 

ser det men jag tog vid kodningen ändå viss hänsyn till tidpunkten för 

dokumentens upprättande. 

Stockholm stad (2015, s.45) beskriver att kommunfullmäktige antagit en 

reviderad upphandlingspolicy om social hänsyn vid offentlig upphandling. I 

dokument AMN-2015-0223-02.04.02 under stycket 6.13.7 och Social hänsyn 

står att; 
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 I denna har införts nya direktiv om att staden genom upphandlingar ska 

underlätta för arbetslösa personer att komma i arbete. Detta avtal omfattar krav 

om en dialog mellan Beställaren och samtliga leverantörer/Leverantören 

avseende frågor om praktik och förutsättningar för arbetslösa personer att 

komma i anställning hos Leverantören. I Bilaga 11, Krav om social hänsyn, 

redogörs närmare för de krav som detta avtal omfattas av. 

Det handlar om att ta emot anvisade personer från 

Arbetsmarknadsförvaltningen som är inom något av olika pågående program 

för praktik eller anställning, sett till de förutsättningar som finns hos 

respektive utbildningsanordnare. En samordningsgrupp för arbetet med 

sociala hänsyn vid upphandlingar bestående av två personer beskrevs, även 

en kontaktperson för dialog om arbete för personer med 

funktionsnedsättning. 

Göteborgs stad (2014, s.33) beskriver också arbete med social hänsyn i 

dokument 0747/13 och stycket 12.4; 

Göteborgs Stad har i sin budget för 2014 angett att ett av de prioriterade målen 

för Stadens verksamheter är att ”Upphandlingar med social hänsyn skall öka”, i 

budgeten anges att detta bland annat innebär ”att främja 

sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från Arbetsmarknaden.” 

I budget står även angivet att målet vänder sig till de prioriterade grupperna; 

ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar. Syftet med insatserna är att ge personer möjligheter att 

bli självförsörjande genom arbete och främja den sociala integrationen. 

Förhoppningen är att det även skall bli en attraktiv väg för Stadens leverantörer 

att hitta arbetskraft. Leverantören ska vid varje tidpunkt under den pågående 

avtalsperioden, tillhandahålla tjänst för minst 1 person för allmän 

visstidsanställning i högst 2 år, tjänsten/-erna skall kunna vara heltidstjänster. 

Prio ett i denna upphandling är personer med funktionsnedsättning. 

I dokument JG 15.076 beskriver Eskilstuna kommun (2016) begreppet 

hållbar utveckling men endast för miljödelen. Därmed återfinns inte 

informationen i tabellens sammanställning. 

Gällande tillgänglighet valde jag att dela upp begreppet i två olika betydelser, 

detta för att begreppet är stort och täcker olika saker. Jag upptäckte att 
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begreppet tillgänglighet i dokumenten främst framkom kopplat till 

utbildningslokaler i samtliga kommuners texter av nyare datum. Det står 

återkommande beskrivet att lokalerna ska finnas nåbara med allmänna 

kommunikationsmedel och vara tillgängliga (eller anpassade) för personer 

med nedsatt rörelseförmåga, vilket kan begränsa förståelsen till en 

funktionsnedsättning. Malmö stad (2018, s.21) har dock som ska-krav i 

förfrågningsunderlag GYVF-2018-1473 tydliggjort att; 

Lokalerna ska vara utformade på ett sätt som säkerställer god tillgänglighet 

även för personer med olika former av funktionsnedsättning samt elevernas 

säkerhet. Kompensatoriska hjälpmedel ska finnas. 

Stockholm stad (2012, s.20) skriver i dokument AMN 2012-108-2.7.1 att; 

Utbildningen för klassrumsundervisning ska genomföras i lokaler anpassade för uppdraget med 

tillgång till datorer. Verksamheten ska bedrivas i separata, avskilda och inom Stockholm stad centralt 

belägna lokaler med närhet till goda kommunikationer. Lokalerna ska vara anpassade för 

utbildningsverksamhet och lättillgängliga och utrustade på sådant sätt att det möjliggör för personer 

med funktionsnedsättning att delta i verksamheten.  

De hänvisar även till krav uppställda av Handisam, vilket var en svensk 

statlig myndighet för handikappolitisk samordning fram till 2014. Delar av 

dess verksamhet fördes därefter över på MFD.  

Det är dock viktigt att i texterna även säkerställa att tillgängliga lokaler inte 

bara handlar om utbildningslokalen utan även övriga lokaler såsom toaletter, 

matsal och övriga utrymmen.  

Tillgänglighet så som beskrivet i den allmänna kommentaren nr 4 om rätten 

till utbildning berör även läromedel eller hjälpmedel, vilket ungefär hälften 

av kommunerna specificerade. Uppsala kommun (2016, s.6) beskriver 

tillgänglighet enligt följande exempel i bilaga 4 ska-krav till dokument 

AMN-2016-0066 att; 

Leverantörens ska möta upp funktionsnedsättningar i den fysiska och sociala 

miljön med de behov som finns ex. hörslinga, ramper, anpassade stolar och 

bänkar, blindskriftsläsare med mera. För att främja alla individers 
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kunskapsutveckling ska lärmiljön på varje enhet vara tillgänglig, såväl den 

fysiska som den pedagogiska. Leverantören ska se till att inlästa och digitala 

läromedel blir synliggjorda i samma omfattning som traditionella läromedel. 

Göteborgs stad (2014, s.22) skriver i förfrågningsunderlag 0747/13 att; 

Lokalerna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att det finns datorutrustning, skrivbord och 

stolar, utrustning eller andra inventarier som är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. Anordnaren ansvarar för att webbaserade system, till 

exempel digitala lärplattformar och andra programvaror som elever behöver 

för att kunna genomföra sin utbildning, har god tillgänglighet. Med 

tillgänglighet avses här att systemen/programvarorna ska kunna användas av 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis 

synnedsättning eller rörelsehinder, och att de ska fungera tillfredsställande när 

kompensatoriska hjälpmedel behöver användas. 

Även Eskilstuna kommun redogör för tillgänglighet i kravspecifikation och 

avtal till JG 15.076 men då i betydelsen att support ska vara tillgängligt för 

elever samt beställare alla vardagar under kursens gång, vilket är en 

redogörelse för begreppet ur ett annat perspektiv och en intressant 

iakttagelse. 

Som jämförelse vill jag redogöra för hur Diskrimineringsombudsmannen 

(2018) beskriver skäliga åtgärder kopplat till krav på tillgänglighet enligt 

exempelvis arbetsmiljölagen och skollagen; 

• tekniska läshjälpmedel för datorer 

• hörselslingor i möteslokaler 

• placering av dörröppnare 

• god ventilation (för allergiker) 

• utformning av trösklar, ramper och hissar 

• stöd i undervisningen 

• ljuddämpning i klassrum 
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• förhållningsregler för livsmedel 

• teckentolkar i undervisningen 

• anpassad schemaläggning 

• resurs eller elevassistent 

• extra undervisning 

• inlästa läromedel 

Nästan samtliga undersöka kommuner underströk vikten av elevernas 

inflytande i utbildningen. Västerås stad (2013, s.35) valde i dokument 

2013/376-UAN-674 att formulera; 

En grundläggande förutsättning för elevinflytande är att eleven är väl 

införstådd med aktuella kursmål och betygskriterier. Utbildningsanordnare 

ansvarar för att elevens rätt till inflytande säkerställs. Eleverna ska ha 

inflytande över hur deras utbildning utformas bland annat genom att 

kontinuerligt kunna delta i planeringen av studiernas innehåll och upplägg. De 

synpunkter eleven lämnar på undervisningens kvalitet ska utgöra grund för 

förbättringsarbetet. Elevinflytandet ska också vara en del av arbetet med att 

uppnå läroplansmålen inom demokratiområdet. 

Eleverna ska medverka vid framtagande av plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Utbildningsanordnaren ska se till att det finns elevråd som verkar för att elever 

ska kunna vara delaktiga i, ta ansvar för och ha inflytande över utbildningens 

innehåll och genomförande. Till ansökan ska bifogas tydlig beskrivning av hur 

elevdemokrati och elevens rätt till inflytande märks i utbildningen. 

Behovet av specialpedagog och kurator i verksamheten beskrev ungefär 

hälften av kommunerna ska finnas. Helsingborg stad och Stockholm stad har 

valt att inte upphandla dessa befattningar utan underströk istället att de finns 

att tillgå i den egna verksamheten. Kuratorer samt specialpedagoger är 

viktiga i arbetet inte bara som stöd till elever utan även för lärare. 

Malmö stad (2013, s.22) skriver i förfrågningsunderlag 2013-00031 att; 
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Specialpedagogen ska medverka till att eventuella stödbehov bland eleverna 

identifieras och ha kompetens så att rätt åtgärder, metoder och pedagogiskt 

stöd ges till dem som har någon form av inlärningssvårigheter. 

Malmö stad (2013, s.23) skriver även i förfrågningsunderlaget 2013-00031 

att; 

Kurator ska erbjuda eleverna studiesocialt stöd samt lärare och övriga personal 

sådant stöd och handledning som kan behövas i arbetet med tanke på 

komplexiteten hos elevgruppen. 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta ett sammanfattande exempel på 

formulering i ett förfrågningsunderlag och kravspecifikation, där 

leverantören måste svara ja/nej. Även det är Malmö stad (2013, s.31) som i 

dokument 2013-00031 under stycke 1.5.2.15. Elever med 

funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd beskriver att; 

Leverantören ska ansvara för att utbildningen görs tillgänglig för elever med 

funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning avses alla typer av 

funktionsnedsättningar såväl fysiska, psykiska som intellektuella. Leverantören 

ska ha relevant kunskap om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka 

förutsättningarna för studier. Leverantören är skyldig att ta emot elever med 

funktionsnedsättning och elever med behov av särskilt stöd och ska fördela 

resurser och planera för insatser som ger rätt stöd till varje elev. Beställaren 

kan i vissa fall besluta om extra ersättning för kognitivt stöd till elever med 

dokumenterad funktionsnedsättning. 

Nackdelen med formuleringen kan vara att funktionsnedsättningen ska vara 

dokumenterad, vilket den inte alltid är. 

6 Diskussion och slutsatser 

Underlagen jag studerade visade att funktionshinderperspektiv finns 

beskrivet i upphandlingsarbetets olika underlag men i olika omfattning. Det 

kan jag konstatera utifrån att ha studerat förekomsten av olika begrepp som 

förekommer inom funktionshinderpolitiken men även genom dokumentens 

hänvisningar till olika lagar. Några kommuner, framför allt de större, 
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formulerar funktionshinderperspektivet i högre grad genom tydligare 

beskrivningar i jämförelse med dem mindre. Det skiljer även i huruvida 

perspektivet beskrivs som ett ska-krav eller om det viktas, det vill säga väger 

in i beslutet vilken/vilka leverantörer som vinner upphandlingen. Ofta sker 

detta genom bedömning eller poängsättning efter på förhand bestämda 

grunder. Hur underlagens formuleringar och frågeställningar framställs ger 

olika möjligheter när det kommer till att tydliggöra både information som ges 

och fås. En konkret fråga som exempelvis rör om och hur leverantören 

arbetar med att få in tillgänglighet och anpassning i undervisningen torde 

även ge ett tydligt svar på det. Jämför med om det formuleras en mer öppen 

generell fråga upp till leverantören att tolka och beskriva som viktas, alltså 

där svaret bedöms. På liknande sätt kan krav med fördel formuleras där 

leverantören måste svara ja för att vara fortsatt aktuell i upphandlingen. 

Det var dock inga kommuner som i förfrågningsunderlagen lyfte 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inte 

heller mänskliga rättigheter i någon stor utsträckning. Endast två av dem 

undersöka kommunerna nämnde i olika sammanhang vikten av de mänskliga 

rättigheterna men inte specifikt kopplat till konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Det syntes ingen skillnad beroende på 

om underlag från 2010 eller 2018 studerades vilket skulle kunna tyda på att 

konventionen inte lever i den praktiska utformningen av 

förfrågningsunderlagens innehåll och därmed utförande av 

funktionshinderpolitiken. Det skulle kunna innebära en risk för att åtagandet 

senare inte uppfylls. Olikheter i underlagens utförande och tillämpning skulle 

även kunna leda till en vidare diskussion om skillnader råder och om så en 

eventuell påverkan på likvärdigheten kan ses. Alla ska kunna delta i 

utbildning på jämlika villkor vilket måste innebära en rätt oavsett vilken 

kommun man bor i. 
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Vad skillnaderna kan bero på kan jag bara spekulera i, om det har att göra 

med policys, erfarenhet genom antalet genomförda upphandlingar eller att 

olika samarbeten och pilotprojekt har genomförts kan vara olika anledningar.  

Att resultatgenomgången av de olika dokumenten visar på variationer skulle 

kunna bero på det kommunala självstyret, olika saker sker på olika sätt vilket 

å ena sidan kan ses som en intressant dynamik men å andra sidan ge en 

påverkan på likvärdigheten. Kommunernas storlek eller geografiska 

förutsättningar kan av naturliga orsaker spela in, även demografi och 

traditioner. Både hur strategiskt arbete bedrivs men även om och hur det får 

genomslag i de olika verksamheterna spelar in, även hur samverkan sker. 

Kommunerna skulle med fördel därmed i arbetet kunna nätverka och dela 

olika erfarenheter. Även det arbete som Länsstyrelserna bedriver genom att 

främja samverkan mellan kommuner, företag och organisationer är en viktig 

del i att få in funktionshinderperspektivet i övergripande styrning.  

En genomgång av både allmän kommentar nr 4 om rätten till inkluderande 

utbildning och mål nummer 4 i Agenda 2030 samt nationella 

handlingsplanen visar att rätten till utbildning kan kopplas till begreppet 

social hållbarhet. Det fjärde globala målet för hållbar utveckling styrker 

betydelsen av inkluderande utbildning av god kvalitet och menar vidare att 

social utveckling och vinster för samhället kan ses. Agendan understryker att 

inkluderande samhällen ska byggas, mänskliga rättigheter ska skyddas och 

ojämlikheter ska bekämpas. Delmål 4.5 redogör vidare för lika tillgång till 

utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive 

personer med funktionsnedsättning.  

Begreppet social hållbarhet återfanns i några studerade kommuners 

dokument men inte alltid beskrivna enligt dagens arbete med tillämpning av 

socialt hållbar upphandling. De två kommunerna som enligt statistiken tagit 

emot flest nyanlända invandrare inom etableringsprogrammet redogjorde i 

upphandlingen för att vinnande leverantör ska erbjuda praktik i 
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verksamheten och- eller anställning för personer som har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden, exempelvis funktionsnedsatta. Det kan tolkas som ett 

mål att öka sysselsättning, vilket är mål nr 7 i dagens upphandlingsstrategi 

för att bidra till ett mer socialt hållbart samhälle.  

Upphandlande myndigheter kan genom att i upphandling ställa krav på 

sådant som ökar medvetenhet och efterlevnad av diskrimineringslagen 

motverka kräkning eller sådant som missgynnar exempelvis 

funktionsnedsatta. På samma sätt kan de lyfta möjligheten till jämlika villkor 

och lika rättigheter, allas delaktighet i samhället. Tillgänglighet är ett sådant 

exempel, som möjliggör deltagande lika villkor vilket är myndigheters 

skyldighet enligt konventionen och skapar den inkluderande utbildning som 

konventionen redogör för. En eventuell kräkning innebär brott både mot 

diskrimineringslagen samt konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

Resultatgenomgången av dokumenten kan visa på ett behov av de nya målen 

för funktionshinderpolitiken som väntas utgå från konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det blir viktigt att i arbetet 

framöver identifiera fler former för inkludering. Allmän kommentar nr 4 om 

rätten till inkluderande utbildning menar att ”indikatorer på funktionshinder 

och inkludering måste tas fram och användas i enlighet med Agenda 2030 för 

hållbar utveckling” (MFD 2017a, s.11).  

Funktionshinderpolitiken tror jag med fördel skulle kunna redogöra för mer 

konkreta mål i styrningen och åtgärder för att alla ska kunna ta del i och del 

av den verksamhet som finns för full delaktighet i samhället, exempelvis 

genom handlingsplaner. Målen behöver även vara tydligt formulerade för 

likvärdighetens skull samt tillämpbara och mätbara för att genomförandet ska 

kunna följas upp. 
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I utformningen av mål för styrningen tror jag att positiva effekter kan ses när 

stat och civilsamhälle drar åt samma håll. Från formulering av policys utifrån 

lagar, implementering av besluten och till de som berörs. En samverkan 

mellan olika samhällsaktörer. För att tillföra mer kunskap inom området bör 

medverkan från funktionshinderrörelsen vara centralt men även att 

erfarenheter från den privata sektorn återspeglas. Ett politiskt engagemang 

inte bara baserat på eldsjälars arbete utan också ett arbete för struktur och 

långsiktighet samt att besluten följs upp genom exempelvis mätningar torde 

bli viktiga faktorer för politikens framgång. Även prislappen för 

genomförande och ersättning till kommunerna är troligtvis relevant. 

Sverige och övriga konventionsstater råds i Allmän kommentar nr 4 om 

rätten till inkluderande utbildning att både reformera styrsystem samt 

mekanismer för finansiering. Även ”anslå medel genom att använda 

befintliga mekanismer i offentlig upphandling och vid samarbete med den 

privata sektorn” (MFD 2017a, s.39). Medel innebär i den här betydelsen 

bland annat resurser för lärmiljöer, lärarutbildningar för inkludering samt 

tillgängligt lärmaterial och hjälpmedel (MFD 2017a). 

Jag vill sammanfatta genom att avslutningsvis beskriva att genomgången av 

de olika underlagen vilka redovisas i min studie inte ensamt kan ge ett 

entydigt svar på hur kommunerna lever upp till konventionen och artikel 24 

om rätten till utbildning vid upphandling av SFI utbildning. Detta på grund 

av att studien inte redogör för slutresultatet av upphandlingar och 

leverantörernas åtaganden, inte heller deltagarnas upplevelse. Genomgången 

av förfrågningsunderlagen kan dock visa på att konventionen behöver 

medvetandegöras och synliggöras i dessa inför en framtida 

funktionshinderpolitik i enlighet med konventionen. Även att myndigheterna 

behöver arbeta vidare med att få in social hållbarhet i upphandlingarna för att 

bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. Jag hoppas att studien har gett en 

ökad inblick i området och tillfört ny kunskap. 
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Anledningen till att jag tycker det här är ett område som har varit intressant 

att undersöka och viktigt att arbeta vidare med även i framtida forskning är 

kopplat till flera olika problem som lyfts i rapporten vilken gjorde mig 

intresserad av att göra studien. Det utgick dels från det saknas statistik om 

förekomsten av funktionsnedsättning bland nyanlända som går SFI-

utbildning. Möjligtvis är en anledning att funktionsnedsättning inte alltid 

framkommer under etableringen. Rapporten från MFD visar också att om det 

sker tar det i snitt 350 dagar för en individ i etablering att kodas med 

funktionsnedsättning. Det innebär ungefär 1 år in på, av längst, 24 månaders 

program (MFD 2017b). Det medför en sannolikhet för att lärare kan stöta på 

personer med funktionsnedsättning i utbildningssituation och därmed rimligt 

att utbildningsleverantör förbereds på det i förfrågningsunderlaget från 

kommunen. Kommuner bör därför i underlaget ställa krav på kompetens 

gällande funktionsnedsättning samt att tillgänglighetsanpassning finns 

likvärdigt beskrivet som ett ska-krav vilket leverantören accepterar. Detta för 

att säkerställa rätten enligt konventionen som Sverige har accepterat. 
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