
Ålder

Ålder berättar hur många år en 

människa har levt, med start 

från vår födelsedag.

Perspektivkort - ett stöd för att utveckla och inkludera 

För att få en bättre förståelse för hur andra upplever din tjänst,  
erbjudande, idé eller lösning kan du ta hjälp av våra perspektivkort.  
Var och ett beskriver de sju (lagstadgade) diskrimineringsgrunderna. 

Ta ett kort i taget och fundera exempelvis på hur en person med  
synnedsättning kan ta del av din tjänst, om lösningen fungerar för en  
person som har svårt att gå eller hur idén kan utvecklas för att även 
inkludera en äldre användare. Finns det aspekter som exkluderar  
och finns det möjlighet att utveckla för att inkludera fler?
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Diskrimineringsgrunderna

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra 

och är förbjudet enligt lag om det beror på

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

ålder, religion eller annan trosuppfattning.

Etnisk tillhörighetAlla människor har en eller flera etniska 

tillhörigheter. Vi har olika hudfärg, 

tillhör olika nationaliteter, talar olika språk, 

tillhör olika folk och kulturer. 

Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas

om en person blir kär i män, kvinnor 

eller både män och kvinnor.

Religion eller annan  trosuppfattningExempelvis hinduism,  judendom, 
islam, buddism och ateism. 



Kön

Kvinnor, män och transsexuella
kan bli diskriminerade på grund av kön.

En person som är transsexuell
kan vara någon som vill ändra kön

eller som har ändrat kön.



Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså 
något som en person har,  inte 

något som en person är. 

Alla funktionsnedsättningar 
är inte synliga. 



Etnisk tillhörighet

Alla människor har en eller flera etniska 
tillhörigheter. Vi har olika hudfärg, 

tillhör olika nationaliteter, talar olika språk, 
tillhör olika folk och kulturer. 



Religion eller annan  
trosuppfattning

Exempelvis hinduism,  judendom, 
islam, buddism och ateism. 



Könsöverskridande  
identitet eller uttryck

Min identitet är min bild av mig själv.
Den som inte känner sig som varken 

kvinna eller man har en identitet 
som är könsöverskridande.



Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas
om en person blir kär i män, kvinnor 

eller både män och kvinnor.



Ålder

Ålder berättar hur många år en 
människa har levt, med start 

från vår födelsedag.


