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Förord till rapporten och slutord för projektet 
 
Ett projekt är som en flygresa, sa Lagen som verktygs initiativtagare Adolf Ratzka när vi 
startade för tre år sedan. Först gäller det att få styrfart och sedan att komma upp på lagom hög 
höjd för att snyggt och säkert kunna landa vid målet. Då och då under resans gång krävs lite 
uppfriskande godsaker för att hålla orken upp. Nu har hjulen precis tuschat landningsbanan. 
Vi rullar lugnt och fint den sista biten för att snart knäppa av oss säkerhetsbältena. 
 
Ja, vilken resa det varit! Massor av kloka och tuffa människor på möten, konferenser och 
jippon! Men också komplicerade rådgivningsfall där projektets jurister Ola, Maria och Anna 
fått använda all sin juridiska kunskap, kombinerad med inlyssnande finkänslighet och 
medmänsklighet. På utbildningar och kurser har vi själva lärt oss mycket, men också fått 
tillfälle att mätta kunskapshungriga jurister och drivna medlemmar i funktionsrättsrörelsen – 
de senaste veckorna i Jönköping, Oskarshamn och Stockholm. 
 
Det kommer även framöver att gå att boka utbildningar, men det dagliga projektarbetet 
upphör idag. Kvar finns hemsidan med nästan 200 inlägg med allt från juridiska utläggningar 
och analyser av sådant som skälig anpassning eller effektiv tillsyn, till inspirerande intervjuer 
med personer som tycker till om samhällsutvecklingen och hur diskrimineringslagen kan få 
större verkan. Ett stort tack till er som varit med och bidragit med viktiga perspektiv på 
frågorna! Särskilt roligt har det varit att publicera de uppsatser och arbeten som projektets 
praktikanter Maria, Csilla, Anna och Erik skrivit inom sina jurist- och MR-utbildningar - och 
praktiktid i projektet. 
 
Hemsidan har nu dagligen hundratals läsare. Ärligt talat trodde vi inte ens själva att en nördig 
juridiksida om diskrimineringsformen bristande tillgänglighet skulle röna sådan uppskattning. 
En del av förklaringen ligger i Philips och Algrens webbstrategiska rekommendationer, men 
framför allt i alla er som varit inne och botaniserat bland texter – och några filmer. I de allra 
senaste utbildningsfilmerna gör projektets jurist Maria Chöler en strålande insats i den 
juridiska folkbildningens tjänst – mitt i den akademiska världens högborg. Länkar finns i 
slutrapporten! 
 
Fast de verkliga hjältarna och banbrytarna är de som trott på sina mänskliga rättigheter så 
pass mycket att de vågat driva rättsprocess. Sebastian, Ulrika, Lars-Göran, Sofia och Richard 
– och flera andra. Störst tack till er! Det är ni som är bränslet i den där flygmotorn. Era 
rättsprocesser påverkar inte bara era egna liv, utan framför allt andras. 
 
Det är ni som gjort projektets budskap trovärdigt, som gjort att den svenska 
funktionsrättsrörelsen nu på allvar överväger sitt sätt att arbeta. Det handlar inte om att kasta 
ut allt invant och helt byta spår, utan snarare om att komplettera tidigare arbetssätt. Fortsätt 
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gärna med pressreleaser och politikeruppvaktningar, men parallellt med detta: stäm i 
domstol!  
 
Hörselskadades riksförbund är här en förebild. Förändringsarbetet blir så mycket effektivare 
om även de juridiska verktygen kommer till användning. För hur trovärdigt blir det i längden 
att demonstrera för lag efter lag, men sedan inte driva några fall när väl dessa lagar har 
införts? 
 
Vi hoppas nu att många fortsätter att upptäcka hemsidan och där lär sig att slipa och brukar 
verktygen. Vi rekommenderar också Funktionsrättsguiden som skapats av vårt systerprojekt 
Från snack till verkstad på Funktionsrätt Sverige. Tillsammans fick vi mycket gjort! 
Independent Living Institute kommer fortsätta på den inslagna - under verksamhetsledaren 
Jamie och kanslichefen Lindas superproffsiga ledning. Men fler delar av 
funktionsrättsrörelsen måste nu börja driva de rättsliga frågorna vidare. Genom vår 
rådgivning vet vi att behoven i människors liv är enorma. De måste mötas av någon, men det 
gäller också att sätta upp långsiktiga och strategiska mål för hela samhällets förändring. 
Precis som Adolf Ratzka gjorde under sina studieår i 60-talets Kalifornien. 
 
Nu har de äntligen börjat förverkligas i Sverige – tron, som på många sätt inspirerades av den 
svarta medborgarrättsrörelsen, på att de mänskliga rättigheterna kan förändra samhället och 
ge människor med funktionsnedsättning tillgång till ett fullvärdigt liv. Men för det krävs att 
rättigheterna utkrävs – någon måste använda lagen som verktyg. 
 
 
 
Emil Erdtman, projektledare 
28 februari 2019 
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Projektets mål och målgrupper 
Projektet Med lagen som verktyg har verkat för att höja kompetensen om diskriminering som 
har samband med funktionsnedsättning och främja strategiska rättsfall för bättre rättspraxis 
och därmed bättre levnadsvillkor. Målet har varit att öka funktionshinderrörelsens tillgång till 
juridisk expertis när det gäller utbildning, försvar och vidareutveckling av mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektets syfte var att bidra till att 
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning bättre tillgodoses genom att med lagen 
och rättspraxis som verktyg verka mot negativ särbehandling och strukturell diskriminering. 
De projektet har nått är människor med funktionsnedsättning, funktionshinderorganisationer 
och andra människorättsorganisationer, jurister och juridikstuderande, samt offentliga och 
privata aktörer. Genom att öka funktionshinderrörelsens tillgång till juridisk expertis och 
bidra till juristkårens kompetenshöjning när det gäller funktionsdiskriminering har projektet 
genomfört sina mål. Projektet pågick från mars 2016 till och med februari 2019. Arvsfonden 
beviljade finansiering för projektet i oktober 2015, vilket gjort verksamheten möjlig. 

Försvara och öka tillämpningen av gruppens 
fri- och rättigheter 
En av projektets viktigaste delar har varit att försvara rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Det har gjorts främst genom rådgivning och att samla kunskap om bra 
sätt att angripa diskriminering. Ett nära samarbete med den ideella föreningen Med lagen som 
verktyg har varit viktigt för att kunna driva enskilda och strategiska rättsprocesser när det 
varit nödvändigt, vilket projektet inte kunnat göra i sig. 

Rådgivning 
Projektet har utvecklat en rådgivningsverksamhet med fokus på funktionsdiskriminering och 
har rutiner för ärendehantering, statistik och hantering av personuppgifter. De flesta kontakter 
har tagits via mail eller telefon. Vissa fysiska möten har hjälpt att klargöra vad frågan handlar 
om och vilken åtgärd som varit lämplig. Telefontid sattes till två timmar varje torsdag, men 
det var inte fler som ringde då än vid andra tider. Inte varje samtal eller mail som nått 
projektet har tagits med i statistiken. En del ärenden har snabbt kunnat hänvisas till rätt 
myndighet eller organisation, andra har lett till mer djupgående utredning och insats genom 
föreningen Med lagen som verktyg som projektet samarbetat med nära. 
Vissa personer har hört av sig flera gånger i samma ärende, vilket gjort att längre dialoger 
pågått, även om de ser ut i statistiken att bara vara ett ärende eller en rådgivning. Vissa 
ärenden har hänvisats direkt till anmälningstjänsten, vilka då syns i statistiken på den 
hemsidan. 
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Ca 60 ärenden har behandlats av projektets jurister inom ramen för rådgivningen. De flesta 
rör direkt diskriminering eller bristande tillgänglighet, till exempel hos arbetsförmedling, 
postombud, seniorboende, förskola, konferensanläggning och hos DO. De flesta ärendena rör 
specifika samhällsområden som täcks av diskrimineringslagen, främst socialtjänst, färdtjänst 
och bostadsanpassningsbidrag (15 ärenden), arbetsliv (10 ärenden), varor, tjänster och 
bostäder (11 ärenden), utbildning (8 ärenden) samt hälso- och sjukvård (6 ärenden). 
Rådgivningen har bara fått ett fåtal frågor inom områdena anordnande av allmän 
sammankomst och offentlig tillställning, start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet och socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkring. Rådgivningen har 
inte fått några betydande frågor rörande samhällsområdena arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, medlemskap i vissa organisationer, 
statligt studiestöd samt värnplikt och civilplikt. 
 
Till socialtjänst räknas många frågor om LSS- insatser och assistans. Inom varor, tjänster och 
bostäder har främst kollektivtrafiken tagits upp, men också frågor om problem vid 
bostadsrättsköp, men också rätt att välja stödboende. Inom arbetsliv kommer frågor efter 
avbruten anställningsprocess, men även frågor om sämre löneutveckling vid 
funktionsnedsättning eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Inom hälso- och 
sjukvård har det handlat bland annat om nekad sjukvård på grund av ledarhund, 
elöverkänslighet och posttraumatisk stress. I samband med projektets seminarium om stöd i 
skolan kom många frågor om just skolan. Fler frågor än väntat rör försäkringsfrågor och 
frågor och om att använda assistans- och ledarhund utan att exkluderas i samhället. 
 
Vissa frågor har legat utanför diskrimineringslagen, såsom tillgänglighet i rättsväsendet, 
diskriminering i myndighetsbeslut, rätt till språktolk och valhemlighet i allmänna val. Det är 
också tydligt att i människors liv överlappar samhällsområden och vissa är svåra att 
kvalificera juridiskt. Det har blivit tydligt att bostad och socialtjänst i många fall är nära 
sammankopplade områden. Det gäller också arbete, sjukförsäkring (aktivitetsersättning osv), 
handikappersättning och rehabilitering. Assistansfrågan har kommit upp vid flera tillfällen. 
Frågor om sambandet mellan LSS och socialförsäkringen, och diskrimineringsförbudens 
konstruktion, är svåra att navigera. Det blir också tydligt att upphandlingsstrukturer ofta inte 
är väl inpassade i diskrimineringslagens struktur. Frågor om intersektionalitet och hur 
diskrimineringsgrunder och former samspelar är något som måste tas med i beräkningen i 
framtida rådgivning. I ett par fall har det inte gått att skilja ur funktionsnedsättning som den 
grund som haft samband med missgynnandet. 
 
Frågan återstår att besvara om bristande krav på tillgänglighet i upphandling från en 
myndighet i sig är en otillåten underlåtenhet enligt diskrimineringslagen, och om ersättning 
då kan utgå till enskild som missgynnas därav. Frågan om kränkande bemötande och 
behandling från myndigheter har tagits upp. Även om myndighetsutövning inte täcks av 
diskrimineringslagen, berörs bemötande av det offentliga i 2 kap 17 §. 
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Anmälningstjänsten 
Anmälningstjänsten har drivits av ILI sedan 1990-talet och hjälper enskilda och 
organisationer att anmäla diskrimineringsfall till Diskrimineringsombudsmannen och den 
ansvariga kommunala byggnadsnämnden. Anmälningstjänsten är ett viktigt redskap i arbetet 
mot diskriminering eftersom den gör diskrimineringen synlig, till skillnad från anmälningar 
som bara går till DO. Under projektet utökades Anmälningstjänstens tekniska potential så att 
det nu går att följa upp vad som händer med en anmäld plats via bilderna i Google street 
view. Funktionen är inte offentlig, men de som anmäler kan uppge adress för den anmälda 
platsen och klicka i GPS-positionen, så går det senare att se om hindret åtgärdats. Vissa väljer 
att bara skicka anmälan till DO och inte göra den offentlig. Några anmälningar har varit så 
pass integritetskänsliga att vi valt att inte publicera dem. Jämfört med tidigare år skedde en 
ökning av antalet anmälningar under projekttiden. Sammanlagt gjordes ca 100 anmälningar 
under projekttiden. 
 
Under projekttiden har Anmälningstjänsten administrerats av projektet och uppdaterats 
språkligt, juridiskt och tekniskt så att den fungerar med mindre skärmar. Om anmälaren anger 
adress kan anmälningarna nu följas upp via kartor och bilder från Google street view (för att 
bl a se om ett hinder åtgärdats). Funktionen är inte offentlig än och under uppbyggnad. 
Anmälningstjänsten marknadsfördes med hjälp av en Facebook-annons och en flyer med 
information på punktskrift, vilket varit mycket uppskattat. Anmälningstjänsten har under 
projekttiden haft ca 12 000 besök av ca 10 000 unika besökare. 

JO-anmälan av långa handläggningstider 
I projektets administration av Anmälningstjänsten har ingått att ta emot kommunala beslut 
om åtgärder på grund av anmälningar om enkelt avhjälpta hinder. I vissa fall har ingen 
återkoppling gjorts alls och i vissa fall har handläggningstiden extremt lång, i ett fall 13 år. 
Independent Living Institute JO-anmälde ett antal sådana ärenden, bland annat mot bakgrund 
av skärpningen av förvaltningslagens regler om långsam handläggning (12 § 
förvaltningslagen) 1 juli 2018. JO meddelade i januari 2019 att man går vidare med tillsyn i 
vissa av dessa ärenden. 

Spetskompetens om funktionsdiskriminering 
Projektet har byggt upp en unik kompetens framför allt om diskrimineringsformen bristande 
tillgänglighet. Knappt 200 inlägg publicerats på lagensomverktyg.se som haft ca 40 000 
besök av ca 30 000 olika personer. Tillsammans med Anmälningstjänsten blir antalet nådda 
personer ca 50 000. Lästiden per sidan är i snitt över en minut och för långa artiklar fem 
minuter, vilket visar att artiklarna blir lästa. Inläggen har bestått av nyheter och reportage 
inom rättsutvecklingen, intervjuer, domar och stöd till dem som vill anmäla diskriminering. 
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https://anmalningstjansten.se/
https://www.facebook.com/Lagen-som-verktyg-1212246068797983/?hc_ref=ARQH-pqbAIGQJNXMnyd3J4xINrCDEAP3clrsg6OmBseqAecVqwnu5IXb7HooLU71Ut0&fref=nf
https://www.facebook.com/Lagen-som-verktyg-1212246068797983/?hc_ref=ARQH-pqbAIGQJNXMnyd3J4xINrCDEAP3clrsg6OmBseqAecVqwnu5IXb7HooLU71Ut0&fref=nf
http://www.lagensomverktyg.se/
https://lagensomverktyg.se/tag/rattsutveckling
https://lagensomverktyg.se/tag/intervjuer
https://lagensomverktyg.se/tag/praxis
https://lagensomverktyg.se/tag/praxis
https://lagensomverktyg.se/diskriminerad/
https://lagensomverktyg.se/diskriminerad/


De rättsutredningar och analyser av rättspraxis som skrivits inom projektet har publicerats 
här, liksom online-gudier om diskrimineringsrättens utveckling, diskrimineringsskyddet och 
praktiska råd för processföring och klagomålsvägar. En sammanställning har gjorts av den 
rättspraxis som finns fram till 2018 gällande diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning. 

Svensk diskrimineringsrätt 

● Svensk diskrimineringsrätt 
● Krav på tillgänglighet i några lagar och författningar 
● Skälig anpassning och skälighetsbedömning 
● Rättsliga vägar mot upprättelse och samhällsförändring 
● Lagändring om aktiva åtgärder år 2017 
● Rättspraxis om funktionsdiskriminering 
● Ordlista med termer och förkortningar 
● Instanser att sig till vid bristande tillgänglighet och diskriminering 

Internationell rätt 

● Internationella regleringar inom diskrimineringsrätten 
● Internationella klagomålsvägar 
● Diskrimineringsskydd i de nordiska länderna 
● Diskrimineringsrättens utveckling 
● Strategisk processföring i Norden 

Rättsutredningar, granskningar och översikter 

● Vad är strategisk processföring? 
● Propositionen om bristande tillgänglighet som diskriminering 
● Rättsläget för ledarhundsförare 
● Hur fungerar kommunala byggnadsnämnders tillsyn över enkelt avhjälpta hinder 
● Översikt av lagar och regler om stöd i skolan 
● Tillgänglighet och delaktighet i allmänna val 
● Hur effektiv är DO:s tillsyn över aktiva åtgärder? 
● Enkät om kommunernas syn på webbtillgänglighet samt lagkommentar om 

genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet. 
● Antidiskrimineringsbyråernas syn på funktionsdiskriminering 
● Hur förhåller sig upphandlingskrav till diskrimineringslagen? 

 

8/21 

https://lagensomverktyg.se/?p=2378
https://lagensomverktyg.se/2018/tillganglighetskrav-i-lag-forfattning/
https://lagensomverktyg.se/?p=2608
https://lagensomverktyg.se/?p=2493
https://lagensomverktyg.se/2017/aktiva-atgarder/
https://lagensomverktyg.se/?p=2144
https://lagensomverktyg.se/?p=3250
https://lagensomverktyg.se/?p=3212
https://lagensomverktyg.se/?p=2345
https://lagensomverktyg.se/2018/guide-internationella-klagomalsvagar/
https://www.independentliving.org/files/OverviewNordicCountries_0.pdf
https://www.independentliving.org/files/DiscriminationLegislationEnglish.pdf
https://lagensomverktyg.se/?p=3076
https://lagensomverktyg.se/2016/strategisk-processforing/
https://lagensomverktyg.se/2016/bristande-tillganglighet-som-en-form-av-diskriminering/
https://lagensomverktyg.se/2017/juridik-ledarhundar/
https://lagensomverktyg.se/2018/undersokning-kommunerna-brister-i-sin-tillsyn-av-enkelt-avhjalpta-hinder/
https://lagensomverktyg.se/?p=2979
https://lagensomverktyg.se/?p=3031
https://lagensomverktyg.se/?p=3414
https://lagensomverktyg.se/?p=3127
https://lagensomverktyg.se/?p=3306
https://lagensomverktyg.se/2018/adb/
https://lagensomverktyg.se/?p=3383


Intervjuer och reportage 

● Intervjuer med Paul Lappalainen i Assistanskoll i Funktionshinderpolitik och Kick 
● Bristande IT-tillgänglighet i fallet Jungelin mot Försäkringskassan 
● Jungelins klagomål till FN 
● Anders Karlsson – advokat, ombud för DO och pro bono för föreningen Med lagen 

som verktyg 
● Vilhelm Ekensteen - hedersdoktor efter 50 års kamp för ett tillgängligt samhälle 
● Sid Wolinsky – om Disability Rights Advocates och strategisk processföring i USA 
● Pat Kirkpatrick - om betydelsen av att jobba med fundraising 
● Caroline anmäler diskriminering varje dag 
● Annika Jyrwall Åkerberg – Civil Rights Defender och författare till Diskriminering på 

grund av funktionsnedsättning 
● Stina Hörberg anmälde bristande tillgänglighet i IT-systemen på Göteborgs 

universitet 
● Hanna Gerdes – utbildare och konsult inom diskriminering och mänskliga rättigheter 
● Anna Bergholtz – journalist och funktionsrättsaktivist med intressanta anmälningar på 

meritlistan 
● Förlikning efter nekad anställning på grund av ledarhund 
● Anna Bruce – juris doktor om Funktionsrättskonventionens ideologi 
● Laura Carlson – docent i juridik och initiativtagare till kursen Equality Law 
● Kerstin Burman – juridiskt ombud med framgångar inom strategisk processföring 
● Andreas Pettersson – frispråkig doktor i rättsvetenskap 
● Bristande stöd i skolan som diskriminering 
● Fredrik Bergman – chef för Centrum för rättvisa, en pionjärorganisation för strategisk 

processföring i Sverige. 
● Lars Lööw – pionjärjurist, Handikappombudsman och generaldirektör för ESF-rådet. 
● Maria Johansson – då ordförande för Lika unika och tidigare DHR, initiativtagare till 

Torsdagsaktionen och politiskt aktiv 
● Hur diskriminering påverkar självkänslan 
● Agneta Söder – skolombud på Autism- och Aspergerförbundet om bristande stöd för 

elever med autism 
● Anne Ramberg – generalsekreterare för Advokatsamfundet 
● Sebastian och Mikael Häregård – om att driva första avslutade process om bristande 

tillgänglighet 
● Gerard Quinn – intervju om funktionshinderrörelsen i Sverige och Europa 
● Elena Namli – professor i etik vid Uppsala universitet om mänskliga rättigheter och 

plikter 
● Sabina Hellborg - juris doktor om diskrimineringsersättningens utveckling de första 

tio åren 
● Adolf, Maria och Sofia om sin pågående processer 
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https://lagensomverktyg.se/2016/intervju-med-paul-lappalainen/
https://lagensomverktyg.se/2016/paul-lappalainen-i-funktionshinderpolitik/
https://lagensomverktyg.se/2017/intervju-med-paul-lappalainen-i-kick-42016/
https://lagensomverktyg.se/2016/jungelin/
https://lagensomverktyg.se/2016/jungelins-klagomal-till-fn/
https://lagensomverktyg.se/2016/anders-karlsson/
https://lagensomverktyg.se/2016/vilhelm-ekensteen/
https://lagensomverktyg.se/2016/advokat-sid-wolinsky-om-strategisk-processforing/
https://lagensomverktyg.se/2016/pat-kirkpatrick-om-fundraising/
https://lagensomverktyg.se/2017/caroline-anmaler-diskriminering-varje-dag/
https://lagensomverktyg.se/2017/annika-jyrwall-akerberg-manskliga-rattigheter/
https://lagensomverktyg.se/2017/stina-horberg-om-goteborgs-universitet/
https://lagensomverktyg.se/2017/stina-horberg-om-goteborgs-universitet/
https://lagensomverktyg.se/2017/hanna-gerdes-vill-gora-juridiken-tillganglig/
https://lagensomverktyg.se/2017/anna-bergholtz-diskriminering/
https://lagensomverktyg.se/2017/forlikning-diskriminering-arbetslivet/
https://lagensomverktyg.se/2017/anna-bruce-crpd/
https://lagensomverktyg.se/2017/laura-carlson/
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● Rami Al-Khamisi – juriststudent om varför han grundade Akademin för rörelsejurister 
● Lena Svenaeus – juris doktor i rättssociologi och före detta JämO 
● Sara Shamloos reportage om att ta sig fram med ledarhund i USA och Kanada 
● Uppföljning av vad som hänt med några av Caroline van Mouriks anmälningar från 

2017 

Debatt 

● Dagens juridik Lagen räcker inte (21 nov 2016) 
● Dagens Juridik Hur kan diskrimineringsskyddet förbättras (6 oktober 2017) 
● Richard Sahlin om diskriminering och lönebidrag 
● Replik till Lawen Redar, riksdagsledamot (S) i Dagens juridik De flesta som anmäls 

för diskriminering har råd med advokat - men sällan de som diskrimineras (15 mars 
2018) 

● Dagens samhälle: Öka tillgängligheten – ta bort enkelt avhjälpta hinder (24 maj 2018) 
● Svenska Dagbladet: Fullt möjligt förbjuda NMR:s organisering (13 juli 2018) 
● Juridisk kommentar till LSS-utredningen 

Uppsatser 

● Frida Sandberg – Bristande tillgänglighet och högre studier 
● Csilla Gradwohl – Rätten till självständighet i Funktionsrättskonventionen 
● Maria Chöler – Bristande tillgänglighet i grundskolan 
● Csilla Gradwohl - Effekter av lagändring om bristande tillgänglighet 
● Anna Zoteeva - En svensk MR-institution 

Film 
Inför projektavslutningen publicerades fem utbildningsfimler om diskrimineringslagen och 
rättspraxis om bristande tillgänglighet med Maria Chöler som presentatör. Följande filmer har 
producerats av eller i nära anslutning till projektet 

● Videohälsning från professor Gerard Quinn 
● Filmat seminarium på MR-dagarna 2016 
● Föredrag, paneler och intervjuer i samband med konferensen 24-25 november 2016 

(engelska med svensk text) 
● Lunchseminarium i Almedalen 2017 
● Sammanfattande film från konferensen Using the Law as a Tool for social change 

(engelska med svensk text) 
● Filmat seminarium om implementering av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv 
● Fem utbildningsfilmer om diskrimineringslagen och rättspraxis om bristande 

tillgänglighet: 
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1. Introduktion om diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet 
2. Rickards fall 
3. Sebastians fall 
4. Ulrikas fall 
5. Lars-Görans fall 

Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev har utkommit med 4 nummer 2016 och 9 nummer 2017 och 2018. Antal 
prenumeranter var 115 vid 2016 års utgång och 259 vid projektets slut. Nyhetsbreven har i 
princip sammanfattat vad som hänt sedan föregående nyhetsbrev – inom den rättsliga och 
politiska utvecklingen, inom projektet, föreningen och Anmälningstjänsten, samt det 
internationella arbetet. Varje nyhetsbrev lyfte också en särskild person som intervjuats för 
hemsidan. 

Boken 
Boken Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg 
bygger på guiderna och är uppdelad i fyra större delar: diskrimineringsrättens framväxt och 
civilsamhällets roll, det gällande diskrimineringsskyddet enligt diskrimineringslagen, rättsliga 
möjligheter som enskilda och organisationer har att driva diskrimineringsmål samt en 
omfattande beskrivning av aktuell rättspraxis. Boken har också en ordlista, en beskrivning av 
viktiga aktörer och referenser. Eftersom tryckning inte ingick i projektplanen gav Arvsfonden 
rätt att ta 100 kr för tryckkostnad och 50 kr för frakt för boken. Så gott som alla de 200 
tryckta exemplaren gick åt och STIL har vid projektets slut tryckt upp fler. Bokrelease hölls 
den 23 maj i ILI:s konferenslokal. Förutom som PDF skapades boken även som e-bok som 
går att lyssna på. 

Sociala medier 
Facebooksidan Lagen som verktyg hade vid projektets slut 347 följare och Twitterkontot 334. 
Vissa aktiviteter har marknadsförts med annonsmedel på Facebook, ca 300 kr per event. De 
aktiviteter som annonserades med denna metod har dock inte haft fler besökare än andra. 
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Främjande av bättre rättspraxis och 
påverkan på lagstiftningsprocesser 
Lagen som verktyg har följt rättsutvecklingen och de rättsprocesser som rör projektets 
område och bidragit med analyser. Därmed har projektet haft expertkunskap på området, 
vilket lett till konstruktiva diskussioner om senaste rättspraxis vid utbildningar och möten. 
Projektet har följt den rättspolitiska utvecklingen både i Sverige och internationellt för att 
kunna påverka lagstiftning och främja strategiska processer för lika rätt och mot 
diskriminering. Samarbeten med funktionshinderorganisationer och andra aktörer har stärkt 
arbetets effekt. 

Bidrag till den rättsliga och politiska utvecklingen 

● Hösten 2016: En av projektets första uppgifter blev att bidra till ILIs och STILs 
remissvar på utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). 

● I april 2017 bidrog projektet till funktionshindersrörelsen svar till FN:s 
högkommissionär om artikel 13 om tillgång till rättssystemet. 

● Projektet lämnade synpunkter på Allmän kommentar nr 5 om artikel 19 om 
självständighet och delaktighet i samhället och Allmän kommentar nr 6 om artikel 5 
om jämlikhet och icke-diskriminering samt bidrag till Myndigheten för delaktighets 
översättningar till svenska. 

● Lagen som verktyg följde även Anders mot Lekebergs kommun (mål nr 2564-17) som 
vanns av Funktionsrätt Sverige i kammarrätten i Göteborg. 

● Projektet använde i opinionsbildningen en forskningsrapport från 29 december 2017 
från Uppsala universitet om hur svenska domstolar och myndigheter tillämpar 
fördragskonform tolkning. 

● Den 3 oktober 2107 deltog ILI i den svenska funktionshindersrörelsens möte med 
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks inför hans 
rapport om läget i Sverige i mars 2018. 

● Projektet bidrog till ILI och STILs remissvar i februari 2018 över (Ds 2017:60) om 
införande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (EU 2016/2102) som reglerar 
tillgänglighet till myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

● Lagen som verktyg analyserade lagändringen och beskrev den historiska utvecklingen 
fram till 1 maj 2018 då undantaget för mindre företag togs bort när det gäller förbudet 
mot diskriminering pga bristande tillgänglighet. 

● Projektet bidrog till ILI och Funktionsrätt Sveriges remissvar på utkast till allmän 
kommentar nr 7 gällande artiklarna 4.3 och 33.3 i Funktionsrättskonventionen om 
funktionshinderrörelsen delaktighet. 
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● Lagen som verktyg analyserade vad den nya förvaltningslagen från 1 juli 2018 
betyder för myndighetsbeslut i rimlig tid och information på ett tillgängligt sätt. 

● Projektet var drivande för ILIs räkning till och funktionshinderrörelsens förslag till 
frågor till Sverige inför FN:s periodiska granskning. 

● Den 8 november 2018 klubbades The European Accessibility Act, EAA, ett direktiv 
med minimikrav på tillgänglighet för utbud av produkter och tjänster. Fokus är på 
digitala produkter och tjänster, men tyvärr har lagen många begränsande undantag. 

● Under hösten tillsattes utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över 
diskrimineringslagen med dir. 2018:99 om hur tillsynen över aktiva åtgärder kan 
förbättras för större genomslag i samhället, och Lagen som verktyg följer arbetet. 

● I november 2018 kom Lise Berghs utredning om en oberoende institution för att 
främja och skydda mänskliga rättigheter. Myndigheten skulle lyda under regeringen, 
men själv bestämma organisation och inriktning. Utredningen är sänd på Remiss, och 
arbetet som projektet startat kommer förvaltas av ILI. 

Dokumentation och analys av rättsfall om bristande 
tillgänglighet 

● 24 maj 2017: Dom i DO mot Vara kommun, som ansågs vara ansvarig för 
diskriminering när tillgängligheten inte åtgärdats på Nästegårdsskolan. I hovrättsdom 
den 15 maj 2018 medgav Vara kommun talan och betalade diskrimineringsersättning 
om 75.000 kr. 

● 11 oktober 2017: Dom i DO mot Södertörns högskola med kommentar från Richard 
Sahlin. 

● 11 juni 2018: Dom i Gävle tingsrätt i DHR mot Region Gävleborg, efter avgörande i 
Högsta domstolen. 

● 11 september 2019: Dom i DO mot Försäkringskassan om bristande 
webbtillgänglighet. Domen har överklagats av båda parter. 

Utbildningar, konferenser och seminarier 
Under projektets gång har flera seminarier och konferenser anordnats direkt av projektet eller 
i samverkan med andra aktörer. Projektet har även varit inbjudna att bidra med innehåll till 
olika workshops och utbildningar. Skräddarsydda föredrag och utbildningar har genomförts 
och erbjudits om diskrimineringslagens krav, hur olika aktörer kan använda sig av lagen och 
hur diskrimineringsmål och andra processer går till. Särskilt fokus har lagts på hur föreningar 
och organisationer kan driva medlemmarnas fall i domstol, vilka möjligheter och risker 
rättsprocesser kan innebära samt hur juridiken samspelar med det opinionsbildande arbetet. 
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På hemsidans utbildningsdel lades förslag på föreläsningar på en eller två timmar samt halv- 
eller heldag med interaktiva övningar om rättsfall. Under 2017 genomfördes en 
utbildningsturné inom ramen för Myndigheten för delaktighets uppdrag att informera och 
utbilda om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Landets 
antidiskrimineringsbyråer erbjöds en halvdagsutbildning och den lokala 
funktionsrättsrörelsen (samt andra delar av civilsamhället, där t ex 
antidiskrimineringsbyråernas egna styrelser ingick) ett kvällsseminarium. 

2016 

● Föreläsning av Paul Lappalainen på Funktionshinderkonventionen och juridik som 
verktyg (19 maj 2016) 

● Deltagande av Paul Lappalainen i Fundamental Rights Forum i Wien (20-23 juni 
2016) 

● Deltagande i Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig (18 oktober 2016) 
● Deltagande av Emil Erdtman och Caroline van Mourik i kursen Med Lagen som 

verktyg i Borlänge (21-22 oktober 2016) 
● Moderering av Emil Erdtman av Seminarium på MR-dagarna i Malmö (17-18 

november 2016) 
● Arrangemang av konferens och seminarier Funktionsrättskonventionen och strategisk 

processföring (24 och 25 november 2016) 

2017 

● Medverkan av Paul Lappalainen och Ola Linder Rundabordssamtal hos Raoul 
Wallenberginsititutet om implementeringen av Funktionsrättskonventionen. (6 mars 
2017) 

● Deltagande av Maria Chöler i kurs om Europeiska funktionshinderlagar och 
implementeringar av FN-konventionen (27-28 mars 2017) 

● Workshop av Ola Linder på konferens om bostadsdiskriminering (28 mars 2017) 
● Utbildning med Byrån för lika rättigheter, ADB Stockholm syd och ADB Uppsala (21 

april 2017) 
● Workshop om diskrimineringslagen på Astma- och allergiförbundet riksträff (13 maj 

2017) 
● Utbildning med Örebro rättighetscenter, Rättighetscentrum i Dalarna, Byrån mot 

diskriminering i Östergötland och Diskrimineringsbyrån Humanitas i 
Eskilstuna/Västerås (29 maj 2017) 

● Anmälningsskola – få koll på diskrimineringslagen, ledd av Hanna Gerdes (2 juni 
2017) 

● Utfrågningar och lunchseminarium i Almedalen 2017 (4 juli 2017) 
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● Från snack till verkstads sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter 
(23 till 25 augusti 2017) 

● Utbildning med Malmö mot diskriminering och ADB Helsingborg (4 oktober 2017) 
● Utbildning med Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Byrån för lika rättigheter och 

ADB Stockholm Syd (18 oktober 2017) 
● Konferens om samverkan kring tillgänglighetsarbete (19 oktober 2017) 
● Föreläsning och monter på Mänskliga rättigheters dag i Trollhättan (24 oktober 2017) 
● Utbildning med Göteborgs rättighetscenter och ADB Trollhättan (25 oktober 2017) 
● Seminarium på MR-dagarna i Jönköping (10 november 2017) 
● Utbildning med Rättighetscentrum Norrbotten (21 november 2017) 
● Utbildning med Rättighetscentrum Västerbotten (22 november 2017) 
● Föreläsning av Maria Chöler och Ola Linder om diskriminering och rättsläget för 

ledarhundsförare (18 november 2017) 
● Konferens i Ystad om bostadsdiskriminering och strategisk processföring. (5 

december 2017) 

2018 

● Arrangemang av seminariet Normhierarki och fördragskonform tolkning (19 mars 
2018) 

● Föreläsning av Maria Chöler och Ola Linder för branschorganisationen Svensk 
Tillgänglighet (20 mars 2018) 

● Medverkan av Ola Linder i panel för projektet Vi ska med (12 april 2018) 
● Föreläsning av Ola Linder på Barnrättsdagarna (24 april 2018) 
● Föreläsning av Anna Zotééva på konferens om uppföljning av 

Funktionsrättskonventionen (25 maj 2018) 
● Föreläsning av Emil Erdtman och Ola Linder på Match “Using the law as a tool” med 

International Initiative for Disability Leadership (28 och 29 maj 2018) 
● Arrangemang av konferens Using the Law as a Tool for social change (30 maj 2018) 
● Medverkan på nätverksmöte med Disability Rights Defenders Network (31 maj 2018) 
● Medverkan av Ola Linder i workshop om Public legal education i St. Petersburg (7 

juni 2018) 
● Presentation av Csilla Gradwohl av uppsatsen Effekter av lagändring om bristande 

tillgänglighet 
● Seminarium, politikerutfrågning och paneldebatt med medverkan av Emil Erdtman 

och Ola Linder under Almedalen 2018 (5 och 6 juli 2018) 
● Seminarium med Maria Chöler och Ola Linder på Sommarskola om funktionshinder 

och mänskliga rättigheter på Furuboda (21 – 25 augusti 2018) 
● Föreläsning av Maria Chöler för Akademin för rörelsejurister 29 augusti 2018 (29 

augusti 2018) 
● Arrangemang och föreläsning av Maria Chöler på Är bristande stöd i skolan 

diskriminering? (3 september 2018) 
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● Medarrangemang och medverkan av Maria Chöler och Ola Linder på Vems ansvar är 
webbtillgängligheten? (19 september 2018) tillsammans med Begripsam AB. 

● Föreläsning av Emil Erdtman och Ola Linder om projektet på juristmöte hos 
Funktionsrätt Sverige (24 september 2018) 

● Två föreläsningar av Maria Chöler och Ola Linder på konferensen Process i 
diskriminering för antidiskrimineringsbyråer i Gävle (25 och 26 september 2018) 

● Arrangemang och föredragning av Ola Linder och Erik Sandström av DO:s tillsyn 
över aktiva åtgärder (19 oktober 2018) 

● Deltagande av Ola Linder på konferens om konventionskonform tolkning i Maastricht 
(25-26 oktober 2018) 

● Föreläsning av Emil Erdtman på workshop om mediegenomslag och medieskildring 
för Svenska konsulatet i St. Petersburg, Ryssland (7 och 8 november 2018) 

● Arrangemang av seminariet Vad gör facket mot diskriminering i arbetslivet? (22 
november 2018) 

● Föreläsning av Anna Zotééva på Staden ska funka för alla (6 december 2018) 

2019 

● Föreläsning av Emil Erdtman för STIL och Funktionsrätt Jönköping (12 februari 
2019) 

● Utbildning i Oskarshamn avEmil Erdtman och Ola Linder för Funktionsrätt Kalmar 
län (14 februari 2019) 

● Utbildning av Emil Erdtman och Ola Linder för STIL (23 februari 2019) 

Styrning, samverkan och överlevnad 

Medsökande och referensgrupp 
Independent Living Institute som sökte arvsfondsfinansieringen för projektet hade även ett 
antal medsökande organisationer, vilka var Handikappförbunden (senare Funktionsrätt 
Sverige), Apply Human Rights, DHR, STIL, och Personskadeförbundet RTP. Ett möte med 
dem hölls 21 september 2016 och under 2017 genomfördes enskilda möten hos varje 
medsökande organisation. 
 
Projektet tillsatte en referensgrupp bestående av representanter från bland annat Myndigheten 
för delaktighet, Handikappförbunden samt människorättsorganisationer och juridiska experter 
på funktionshinderdiskrimineringsområdet. Samverkan med projektet Från snack till verkstad 
gjorde det naturligt att slå samman projektens referensgrupper. Den 26 september 2017 och 
20 mars 2018 hölls gemensamma referensgruppsmöten. 
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Samverkan med andra aktörer 

Andra arvsfondsprojekt 
En avsiktsförklaring om samarbete mellan Handikappförbunden och ILI upprättades 30 
januari 2014, där avsikten att arbeta med två parallella projekt tydliggjordes. Både Med lagen 
som verktyg och Från snack till verkstad syftade till att öka funktionshinderrörelsens 
juridiska kompetens och möjliggöra för strategiska rättsfall i domstol. Båda projekten utgår 
från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medan Från 
snack till verkstad inriktade sig främst på socialtjänst och socialförsäkringsärenden siktade 
Med lagen som verktyg på diskrimineringslagstiftningen. Tanken var att de två projekten 
skulle komplettera varandra och tillsammans täcka rättsområden som är relevanta för 
personer med funktionsnedsättning. Under projekttiden ,som i stort sett sammanföll, 
samordnade projekten sin verksamhet enligt avsiktsförklaringen. Det blev ett viktigt 
erfarenhetsutbyte och samordnade av informations- och särskilt utbildningsinsatser. Från 
snack till verkstad har bland annat publicerat en guide till Funktionsrättskonventionen och en 
rättsfallsanalys för de rättsfall projektet drev, bland annat A mot Lekebergs kommun. 
Möten med näraliggande arvsfondsprojekt är viktigt för att koppla samman, ta tillvara och 
vidareutveckla den kompetens som byggs upp av olika projekt. Några projekt som vi varit i 
kontakt med är: 

● Din rätt, NSPH om rättigheter vid psykisk ohälsa (material o kompass) 
● Funkisprojektet, RFSL om normkritiska utbildningsinsatser, bl a inom 

LSS-verksamheter. 
● Inlåst men inte utan rättigheter, RSMH Civil Rights Defenders om tvångsvård vid 

psykisk funktionsnedsättning. 
● Vi ska med, SDU, UH och DBU om unga döva/dövblinda på arbetsmarknaden 

Funktionsrättsrörelsen 
Förutom kontakten med projektets medsökande organisationer inom funktionsrättsrörelsen 
har relationer etablerats med en rad förbund och organisationer som visat intresse för att lära 
sig mer om funktionsdiskriminering och även använda sin talerätt enligt diskrimineringslagen 
och driva egna fall. Vid möten har strategiska diskrimineringsärenden samt intressepolitiska 
och utbildningsorienterade samarbeten diskuterats. Några av organisationerna är Astma- och 
allergiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiföbundet, Hörselskadades 
riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges ledarhundsförare. Kontinuerlig kontakt 
har hållits med de båda ”paraplyorganen” Funktionsrätt Sverige och Lika unika. 

Juridiska aktörer 
Ett nära samarbete har skett med pro bono-juristerna i Rättsnätverket mot diskriminering och 
Apply human rights, samt den under projekttiden bildade stiftelsen Talrättsfonden. Bland 
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annat delades på en monter på Juristdagarna, där många unga juriststuderande nåddes. 
Kontakt med tagits med samtliga Sveriges antidiskrimineringsbyåer och med några av dem 
har samarbetet varit omfattande, till exempel Byrån för lika rättigheter och Malmö mot 
diskriminering. Akademin för rörelsejurister medverkade i den första konferensen och 
projektet medverkade i organisationens ”sommarskola”. Bland jurist- och rättsvetenskapliga 
universitetsutbildningar (inklusive mänskliga rättigheter) har kontakt funnits med Stockholms 
universitet (medverkan på kursen Equality law), Uppsala universitet (intervju, handledning, 
seminarium), Lunds universitet (seminarium) och Södertörns högskola (intervju). 
Löpande kontakt och utbyte har funnits med de kunniga MR-juristerna på Raoul 
Wallenberg-institutet i Lund. Lagen som verktyg medverkade på RWI:s workshop om Public 
legal education i St. Petersburg den 7 juni 2018. PLE handlar om att utbilda allmänheten om 
rättigheter och juridik – folkbildning om lag och rätt, något Lagen som verktyg gör med sin 
hemsida och bok. Workshopen tog upp hur utbytet mellan civilsamhälle och akademi kan 
förbättras i Norden och nordvästra Ryssland. Intervjuer har genomförts med 
Advokatsamfundets generalsekreterare och chefen på Centrum för rättvisa, som även 
medverkade i den internationella konferensen 30 maj 2018. Lagen som verktyg har 
intervjuats ingående av föreningen Centrum för Sociala Rättigheter  som arbetar med att 
organisera underordnade grupper och juridisk folkbildning, framför allt inom asyl- och 
migrationsrätt. 

Myndigheter 
Projektet medverkade inom Myndigheten för delaktighets uppdrag att informera och utbilda 
om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. MFD tryckte 
även upp Konventionstesten, som består av vardagsberättelser om konventionens 30 första 
artiklar, som skrevs inom projektet. Dessa har mött stor uppskattning, inte minst för 
pedagogiska övningar, och lades även upp som ett Quiz. 
Diskrimineringsombundsmannen valde att inte delta i referensgruppsarbetet, men möten har 
hållits med DO den 14 november 2018 och 18 februari 2019. Projektet deltog även på en kurs 
som DO höll i oktober 2016 och har intervjuat chefen för DO:s rättsenheter Peter Wråke om 
myndighetens tillsynsarbete. 

Överlevnad 
Diskussion om projektets överlevnad har förts under hela projekttiden och särskilt på 
referensgruppsmötena och vid ett framtidsseminarium 12 maj 2017 utifrån ett förslag om ett 
oberoende rättscentrum för strategiska rättsprocesser och kompetensutveckling. Det fanns 
intresse från delar av funktionsrättsrörelsen för att samordna en juridisk stödverksamhet. 
Behovet av rättsstöd och rådgivning upplevs som stort av många förbund, men frågor om 
finansiering och organisering kvarstår. Samarbete med kommersiella aktörer, universitet eller 
juridiska byråer har diskuterats, liksom crowd funding och annan insamling via sociala 
medier vid uppmärksammade rättsprocesser. 
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I projektplanen ingick att sälja utbildningar för ett visst belopp, vilket projektet klarat med ett 
högre belopp. Det finns alltså en marknad för utbildningar om diskrimineringsskydd och 
praktisk process, men erfarenheter är att de kräver nytänkande marknadsföring för att lyckas. 
Främst har projektet nått funktionsrättsrörelsen, men inte företag och myndigheter. 
Utbildningar säljs även efter projekttiden. Efter projekttiden fortsätter stiftelsen Independent 
Living Institute med sitt rådgivningsarbete inom projektet Disabled refugees welcome och 
Artikel 19 som verktyg, som startar i april 2019. Det processdrivande arbetet kommer föras 
vidare av föreningen Med lagen som verktyg och Anmälningstjänsten fyller alltjämt en 
funktion för att få en kritisk massa av fall att arbeta med. 2018 stämde föreningen i sex 
ärenden i domstol, vilket är fler än DO, som stämde i fyra. På en internationell nivå fortsätter 
arbetet av Disability Rights Defenders Network som har över 300 medlemmar i sin 
Facebookgrupp. 

Genomslag i extern media 
Projektet och dess verksamhet har på olika sätt gjort avtryck i media utanför projektets egna 
kanaler. Flera rättsprocesser drivits av föreningen Med lagen som verktyg med stöd av 
projektet, samt olika rapporter och annan verksamhet som projektet producerat har 
rapporterats. 

● Funktionshinderpolitik - kommande intervju med Emil Erdtman 
● Östra Småland: De vill att funktionsnedsatta ska kräva sin rätt (19 februari 2019) 
● Nerikes Allehanda: Ett kvitto på att jag har rätt (7 februari 2019 
● P4 Örebro: Synskadade Sofia stämde bussbolag - får ersättning (7 februari 2019) 
● SVT Örebro: Synskadade Sofia får ersättning och Bussarnas teknik för hållplatsutrop 

föråldrad (7 februari 2019) 
● Arbetaren: DO för hård kritik för tandlöshet och slarv (19 oktober 2018) 
● Nerikes Allehanda (för betalande): "Sofia stämmer bussbolag – hållplatsutropen 

fungerar inte: ”Är jag inte lika viktig som alla andra?" (10 oktober 2018) samt ledare 
av David Lindén: "Jättetråkigt" att Sofia kanske är diskriminerad (12 oktober 2018) 

● P4 Örebro: Synskadad stämmer Länstrafiken för diskriminering (10 oktober 2018) 
● SVT Örebro: Regionen stäms för bristande tillgänglighet på bussar (8 oktober 2018) 
● Funktionshinderpolitik: Så får lagen verklig effekt av Lars Lindberg 
● Release av rättsaktion för elever med dyslexi 31 augusti 2018: Rapport 2018-08-31, 

TV4 Nyheterna och Dagens Nyheter 
● Dagens Arena: Synskadad - var god dröj! av Anna Bergholtz 
● Svenska Dagbladet: Fullt möjligt förbjuda NMR:s organisering (även Dagens 

samhälle och Dagens juridik) 
● Dagens samhälle: Öka tillgängligheten - ta bort enkelt avhjälpta hinder 
● Lag & avtal nr 2/2018: Jag var för dyr för Södertörns högskola (kommentar av Ola 

Linder) 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ostrasmaland.se%2Foskarshamn%2Fde-vill-att-fler-funktionsnedsatta-ska-krava-sin-ratt%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mJNP6a3TbkKpe47J494H8MFPZMvhcumY3s-1mGaHANlP9tdp6U1TAobI&h=AT3bi0sCOJg3OSgCkTml_qlH8h5kdbIB6wX4jD1XuaffrX-cJ1c6tyLbbx64TSHBhTv6KDnARbNe6iOWVfQrnO-BYQYtoX0hXT17llZL2dSLSMoWfyzNfGQasZ2aY62fnXkoRv35L6rKG8f1N6YXP19W2S65ci1qPtKYNC00rmZp5SCeTNzA7md2VvgOOTJgZbStzgyP_HH9oAXEJFoPHCO2NLbRXktiMt623xfffZVV_yOFpzg-cuaAzKFMBvaHSSoYZClE4xY8QnbJtLCgd0vb-HIIFaSNC9dqNz12nN6PduBsr3eF2ZSMAfUUoULZxHVnESfcgc75saVvHkU8LKYGL5b-C7oM_xMH94rjnAYS9-Y-vUvd_CtRZ_uRhsqR_4YLd4RkbPyHMWCdcAQc6oj_2OTwu8hmHDU7MSDIaLn6jfEBL7oWGaGUH5x3r7dD0UjwuaLPF6wL9CnaUnREc5WHu0nM3l2gwsQldf4CUPzbJnDaHA3Aukn7cMgdSySDM88IyZ-ljgZv7kXUv6rc6oSWDKse4Fw2hYtd016Fpl6ELbJtd_LZlkx0fS-1LY9GrgFliPagdGw_IZD_Utrbs9d7Qdiq90E-I-qSPfffqhYh_uitj3hO7Z8x4zjXP0BxaW9bScyRgZOa3xAbA-uH4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.na.se%2Flogga-in%2Fefter-stamningen-synskadade-sofia-fick-20-000-kronor-och-en-ursakt-av-nobina-ett-kvitto-pa-att-jag-har-ratt%3Ffbclid%3DIwAR3zs-bts1Ge4C_GCLMzS_5_4mvNhtIReKVaShh79ZeXbDihGr2E5bKOFbg&h=AT0Qw-hmGevJDMX1EfChDhBGM0xaZ4iYQhp4Zvt1cpBsd_K48sNbWaMnUonQTMw-q1tTdWNK6rVd-ldvcOq8dRqun_gXAlTaioakhytXXl_K95-wc5u8Xg9KRAPHjP7CA_npujj90XrL1sH2v89ByjFnBjNbp7ntHW0dQ9BcpTvbKPOz48WuhMDb6Lo214HMj1ooAhHtQ19HKPj89zTEGKATXtKCWlzQkPahLt71hpwDnUPDShVlU5dWE1ZWAiT9dqDd_W9nakl7OZnpRHTiSgHgGzHz9h_2o9DjyxTQd7a9-9UC02FUllFIZoNNa2u49uI2ruAfJG46bTeLVH3z1eMzKEFTBnHxLJQqqrnE5QZ07TWqvQrGk5iCl4hc-sUrbd9oy_iBNK_pE-_j7OQPmrcLwWKiBjbYDw2umJZkzK_Gtao_6iJBEX8QKAf0mkRYNPyFRgM8EGMRjVtK_meQTcR0-sl_fctrqsTDwETlo9088CUYpmK1z688d63bP7g4IiQy-ay_pITFhJT4nqm4ElK_rnVehbFXG3L_JlF7TpgJvfTSnzevB2nJJ_sDUH9DEkfR5C_Tl25kz3U9Y-ur8eig9sOcTUH5OV8Sqq44gWD-Jl1Z6WUdaONXJstU6d_EXqNZWz_KZgVQ9Tvc71ztlg
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/synskadade-sofia-far-ersattning-av-bussbolag?fbclid=IwAR1AnCDDbLShik1YMwuLGfOARv2x6LtWOdsoFr2_UtCDqGjrI1X5s-LLBM4
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/bussarnas-system-foraldrat-skulle-bytas-2013?fbclid=IwAR3t0u2kzcLGDqyUUykmzl24pZGVyYJa3-FyyHjSaOVrgJqxVNWWkkau2-w
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/bussarnas-system-foraldrat-skulle-bytas-2013?fbclid=IwAR3t0u2kzcLGDqyUUykmzl24pZGVyYJa3-FyyHjSaOVrgJqxVNWWkkau2-w
https://www.arbetaren.se/2018/10/19/do-far-hard-kritik-for-tandloshet-och-slarv/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7062589
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/regionen-stams-for-bristande-tillganglighet-pa-bussar
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffunktionshinderpolitik.se%2Fsa-far-lagen-verklig-effekt%2F&h=AT3qBofREuyzUOqLeayK27HpYPwAUa0652XgUTOGS0yYVuB1NefF_oawGg-kkSii5nco0VBpy7Ys6WAfKaZAtGzE2hldmqWhzCdQxB2eEouOV4o6OnBhpMbNXx7we1XgiozAjV36YMFUiV0D0o8ty6VG2fws2nHCvg__nrl1QjnR59gQFNtX_N8NgmdFFg8PnPa0N1dhF8wF5BABUrI5E5wqf6it6sZA_mP0_yKO5taXOjNBsmPkX1u-CNd0axbNTSmP2OWTtoh1ZNuBC3ZksJrl9l9m9GxTDfvw4MXW0mX2W3_k3jU2Q7zDmZqit6pPBnzky_HAM6WgqauGPgN7lDFaplez3h2FzrpIeHdoDBUijAegDoRs3i8rd-vGnrcpI_R9gNwBRORrrpZsrPMUgPMkGWKuNbgNJ15EPmErPbYLBJ4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.svtplay.se%2Fvideo%2F18843482%2Frapport%2Frapport-31-aug-19-30-3%3Fcmpid%3Ddel%3Afb%3A08-31-2018%3Arapport%3Apla%3Alp-app&h=AT19NqAYoRpl_F-Mr6GRxlMCBgo3_wUa-pQWvHx2Gx18rHkWsGbG1_NjGdD88Bru0Pb43aYEASWGUH6y7Oe65qLEwMlMG_o59q_-QklM7ErHr3pB8AsUNHeYRfefFFzBESRUq8-6v7yCE6yF1JL5-gCOvjgKUy6CHRtW-u7PL9tvlgTAby2MQW6tz06Lwed4D08h_y90ky7XPYlAAwOMB24ChCnUVrfuUEdadGnA-mirIYNSQIl7QwK2DYfcugDs8ufEpo2LMYclYPDf1qLFSrqVbMfRfPmZzmbvEU7w1pn_umnDv40PnQ_v5EoJrbH1Rhfj3CD2GhbUXsXls9fxOBpvoXTE4BpcAtPmYpFPOKdypkJhLelvu8PtfBclvMnf0bEcuOFjom-dsPpWnk9seQg--022OFIBMPOGu1Sbkoev
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv4play.se%2Fprogram%2Flink%3Fvideo_id%3D11350314&h=AT02M2GnLLFwO6uT-AW5mOZemWgD9o0THdaLaAfS7xboe5cRK2KIT-PRXV5p-mSqEiUQSPpObHudkEc6_1yqWlT-eYXh2mVLnEwmhQONwayxB33LLtRPGxABQvhVPBeIik8mIHX7F3Q-3ij-ljzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv4play.se%2Fprogram%2Flink%3Fvideo_id%3D11350314&h=AT02M2GnLLFwO6uT-AW5mOZemWgD9o0THdaLaAfS7xboe5cRK2KIT-PRXV5p-mSqEiUQSPpObHudkEc6_1yqWlT-eYXh2mVLnEwmhQONwayxB33LLtRPGxABQvhVPBeIik8mIHX7F3Q-3ij-ljzQ
https://www.dn.se/nyheter/sverige/barn-med-dyslexi-nekas-hjalpmedel-nu-stams-skolverket-och-tre-kommuner/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dagensarena.se%2Fopinion%2Fsynskadad-var-god-droj%2F&h=AT2A_C-iyXs1ikpSs3a58unh69hA3viXylwi1ZtSRJf-PLp0DpUXkqK6UEpXL3fgCdpNIyFo2B941wW-ubMf_zK2tMCaN85YqnzhMTbwO_6hqacRoENWYqUGIGhA-jf1XvjIIYsPmeoVYSq5sdd_GHQnP5xsGVTfY7uE_zb5hcYfw12ITy2RGBbScHlfyv6zK24JrOi_MvxX-iryd3UN1fKc1aNr9TJ3onMj738eSj5PIz6ECKMSE9R-y2bdcZyQNmT2njEG7j9Y6BE0HGHz1H7sp0zAQIws72FgxDVL712nlnM_NiVd-F8r9kHQ3NpkJSGSN1ISyIToILQ62OlQf_wS192CaTv8ukalnN8Uow1Ukdt5z4FuL4W_Rn371tohUPLCr--JhSKKl70tZAbGXLF2OeY4EyYy_8A3xUSEcnSw6mE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Ffullt-mojligt-att-forbjuda-nmrs-organisering&h=AT3XvdcPKQN-hVPWxAdf5Dboi7NZIt3UEXHYi6sgRQnT6OyUH8vD30YFNv4eozECCgJMZtIGSvDaumWIjaIkR8q6hlH6ljNEsvlP4Iv7-Q82TRSZf5B1XxsIATXvfGbdPm5rhwf6rtnPPfN8OI8bu6WuqhHykeQOAeAO75QYPOh5VJzh3ETRWOn2B1TfvOEwLwYEHVWVCQOJD4sVxfap0Ed9gIDiFv2i4Vp3sQcZwpv4GkdemR6X5K6dex1Aaqxs3nKjp-fhAbgq56CPgiH4AfOyeWJNAiC-6BFLGPR60Mkh6k5DMY5gZIKqay16sNzpBb5nOUa-iJrNWjJc-Rz-244KTcs-I59owWsnIOOeRFlaxnqbshxpCGK9pfzKw7sqI-hPEKbg-XMpw9GHiSqxWfUkfOLbcYAGvotluCmCnSguYCc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dagenssamhalle.se%2Fdebatt%2Foka-tillgangligheten-ta-bort-enkelt-avhjalpta-hinder-22281&h=AT1KB45SewppVEgeYs8Ti7z-rA0SX2MMYxm0A4bxPyHXMlvOoZ0ndfEVqfBaE1IVclKGZZ_h-f5aCOjQoneUJpTm3urTinOAEAKcSOoBBDHwSpLTU-WEGOH3xc6skQJHPjHIaJfFS8YBvKSSby6cRdEcPasoeXtBpVdjV7iwEhoOVctbEjzAZSIKxNGfU8Lll8dt6Lxgtl2OySz70joqdDo49DhWG8d974Pd1yCVowY7HnP5-gQCYdqQ-qUOjyle4ZR2CBqiSHFS7u5C2GvBEIoaMgoXXJ1SgynsjtEFq2pWA6zNnMAk4cJ1IvKjGSG4WxvTyamJzzkzbjNznZls_N-xcHcFwSzugVvKV1ECFjj0VF7Rm1cNUlId-rOl4LCbZYxVB9ZDQxoNMWY_MpMMf3OKbN1sY1-q6w6tL5E4shP6OhU
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/jag-var-for-dyr-for-sodertorns-hogskola-6899321


● Specialpedagogik nr 1/2018: Förbereder rättsprocess om nationella prov 
● Skolvärlden 11 januari 2018: Jurist ska utreda diskriminering vid nationella prov (11 

januari 2018) 
● Dagens juridik: Rättspraxis, rättsmedel och ansvar - tre punkter för att stärka skyddet 

mot diskriminering (6 oktober 2017) 
● Läs & Skriv nr 4/2017: Nationella prov blir tillgängliga med lagen som verktyg 
● Tidskriften LIV nr 3/2017: Det gäller alla s22-24 
● Nationellt kunskapscenter om Dövblindfrågor 
● Lag & avtal nr 2/2017: Bara gör det (ledare) 
● Lag & avtal nr 2/2017: Använd lagen oftare 
● Lag & avtal nr 2/2017: Vi orkar inte anmäla 
● Lag & avtal nr 2/2017: Ingen känner till aktiva åtgärder 
● Lag & avtal nr 2/2017: Jag blev besviken när domen kom 
● Lag & avtal nr 2/2017: Jag hade kunnat förklara tekniken 
● Lag & avtal nr 2/2017: HD avgör ansvar för rullstol på bussen 
● Kick nr 4/2016 Intervju med Paul Lappalainen 
● Funktionshinderpolitik, 2016-11-29: Därför blir juridiken viktigare 
● Dagens juridik, 2016-11-21: Lagen räcker inte, men genom rättsprocesser kan 

funktionsnedsatta få ett starkare skydd 
● SR P4 Stockholm, 2016-06-04: Slottet hotas av stämning 
● DN, 2016-06-03: Stämning hotar Kungliga slottet 
● SVT Nyheter, 2016-06-03: Stockholms slott bryter mot lagen (hela inslaget på 

Youtube) 
● SVT Nyheter Stockholm, 2016-06-03: Slottet kan anmälas för bristande tillgänglighet 

(kortinslag) 
● Funktionshinderpolitik, 2016-03-03: Han siktar på att stämma slottet 
● Funktionshinderpolitik, 2016-01-27 Han tar bristande tillgänglighet till domstol 
● Funktionshinderpolitik, 2015-12-08 Hans fall läggs ner trots bristande diskriminering 
● Aiai Magasinet nr 2, 2015-06: Adolf vill ta hjälp av lagen 
● Perspektiv nr 4, 2015-08: Juristhjälp vid problem 
● Aiai Magasinet nr 2, 2015-06: Adolf vill ta hjälp av lagen 
● Fulldelaktighet.nu, Hans Filipsson, 2015-04-10: Från ord till handling 
● Funktionshinderpolitik, 2015-04-02: De vill testa den nya lagens gränser 
● Dagens Omsorg, 2015-04-01: Ny förening sätter diskrimineringslagen på prov 
● Fulldelaktighet.nu, Adolf Ratzka, 2015-03-20: Att förändra samhället Med lagen som 

verktyg 
● Föräldrakraft, 2015-03-15: Ny förening ska stämma: Vi har väntat länge nog 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fspecialpedagogik.se%2Fforbereder-rattsprocess-om-nationella-prov%2F&h=ATPuGdZIXzo3xmWEipjmIHZfkpjjTKw-uW3WFLL7_YuPYwZHGQAzObD_cKk2cG4EuSXwQMVURaVZttgRlA0uknWgtnaDzhYsnuL1QTv4ojkhZyJ2PfnmHVGGV3ExBqRk1Ma0Pl1xlzgGLG2GBUlVTv4DyVXWkHoS9AgHJehpNmqOZr5-9KmTHagPISwFPFFMI_N3wc9ZaPTNytVVa_1Xn1HvLATfDHSPjPg1e06icdovRGvAf6RVtfZRrqDzITQi3tGI57L__JwvpecyCmen9aRDmQtPo-De1SmWsCRrwHFknaqRCYxV1if5CqFx
https://t.co/DS49J0Rhjy
http://www.dagensjuridik.se/2017/10/rattspraxis-rattsmedel-och-ansvar-tre-punkter-att-att-starka-skyddet-mot-diskriminering
http://www.dagensjuridik.se/2017/10/rattspraxis-rattsmedel-och-ansvar-tre-punkter-att-att-starka-skyddet-mot-diskriminering
http://www.dyslexi.org/tidningen-las-skriv/nationella-prov-borde-bli-tillgangliga-med-lagen-som
https://weblisher.textalk.se/rtp/20171016/?page=1&mode=50&noConflict=1
http://nkcdb.se/ratt-till-tolk-pa-jobbet-avgors-domstol/
http://www.lag-avtal.se/debatt/bara-gor-det-6826441
http://www.lag-avtal.se/arbetsratt/anvand-lagen-oftare-6826426
http://www.lag-avtal.se/arbetsratt/projektledaren-vi-orkar-inte-anmala-6826430
http://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/arbetsrattsjuristen-ingen-arbetsgivare-kanner-till-aktiva-atgarder-6828851
http://www.lag-avtal.se/arbetsratt/advokaten-jag-blev-besviken-nar-domen-kom-6833000
http://www.lag-avtal.se/arbetsratt/nobbade-juristen-jag-hade-kunnat-forklara-tekniken-6833020
http://www.lag-avtal.se/arbetsratt/hd-avgor-ansvar-for-rullstol-pa-bussen-6826423
https://lagensomverktyg.se/2017/intervju-med-paul-lappalainen-i-kick-42016/
http://funktionshinderpolitik.se/darfor-blir-juridiken-viktigare/
http://www.dagensjuridik.se/2016/11/lagen-racker-inte-men-genom-rattsprocesser-kan-funktionsnedsatta-fa-ett-starkare-skydd
http://www.dagensjuridik.se/2016/11/lagen-racker-inte-men-genom-rattsprocesser-kan-funktionsnedsatta-fa-ett-starkare-skydd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6446988
http://www.dn.se/sthlm/stamning-hotar-kungliga-slottet/
http://www.dn.se/sthlm/stamning-hotar-kungliga-slottet/
https://youtu.be/Q9VpB-LnEXE
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/adolf-kan-bara-besoka-fyra-av-slottets-salar
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/adolf-kan-bara-besoka-fyra-av-slottets-salar
http://funktionshinderpolitik.se/han-siktar-pa-att-stamma-slottet/
http://funktionshinderpolitik.se/han-siktar-pa-att-stamma-slottet/
http://funktionshinderpolitik.se/han-tar-bristande-tillganglighet-till-domstol/
http://funktionshinderpolitik.se/han-tar-bristande-tillganglighet-till-domstol/
http://funktionshinderpolitik.se/darfor-lagger-do-ner-hans-fall/
http://www.mynewsdesk.com/se/aiai-kaustik-ab/blog_posts/adolf-ratzka-vill-ta-hjaelp-av-lagen-36222
http://www.mynewsdesk.com/se/aiai-kaustik-ab/blog_posts/adolf-ratzka-vill-ta-hjaelp-av-lagen-36222
http://www.srf.nu/informationsmaterial/vara-tidningar/srf-perspektiv/arkiv-/arkiv-srf-perspektiv-2015/perspektiv-nr-4-2015/
http://www.srf.nu/informationsmaterial/vara-tidningar/srf-perspektiv/arkiv-/arkiv-srf-perspektiv-2015/perspektiv-nr-4-2015/
http://www.mynewsdesk.com/se/aiai-kaustik-ab/blog_posts/adolf-ratzka-vill-ta-hjaelp-av-lagen-36222
http://www.mynewsdesk.com/se/aiai-kaustik-ab/blog_posts/adolf-ratzka-vill-ta-hjaelp-av-lagen-36222
http://fulldelaktighet.nu/?p=3563
http://fulldelaktighet.nu/?p=3563
http://funktionshinderpolitik.se/de-vill-testa-den-nya-lagens-granser/
http://funktionshinderpolitik.se/de-vill-testa-den-nya-lagens-granser/
http://dagensomsorg.se/artikel/ny-forening-satter-diskrimineringslagen-pa-prov
http://dagensomsorg.se/artikel/ny-forening-satter-diskrimineringslagen-pa-prov
http://fulldelaktighet.nu/?p=3419
http://fulldelaktighet.nu/?p=3419
http://fulldelaktighet.nu/?p=3419
http://www.foraldrakraft.se/articles/ny-f%C3%B6rening-ska-st%C3%A4mma-vi-har-v%C3%A4ntat-l%C3%A4nge-nog
http://www.foraldrakraft.se/articles/ny-f%C3%B6rening-ska-st%C3%A4mma-vi-har-v%C3%A4ntat-l%C3%A4nge-nog


Personal och praktikanter 
I mars 2016 anställdes Paul Lappalainen som projektledare och i maj Emil Erdtman som 
kommunikatör. Caroline van Mourik anställdes som informatör/rådgivare på 25 procent i juli 
och i oktober juristen Ola Linder. Philip Day har arbetat med IT-lösningar och Algren 
Morgan med nyhetsbrevet. Projektets administration har skötts av Linda Robertsson och 
bokföringen av Sebastian Ferrer. ILI:s verksamhetsledare Adolf Ratzka, som skrev ansökan, 
har varit engagerad i projektet, liksom hans efterträdare (från oktober 2017) Jamie Bolling. 
En av projektets grundidéer är att nå framtidens jurister och i projektet praktiserade 
juriststuderande Maria Chöler, Anna Zotééva, Csilla Gradwohl och Erik Sandström. Maria 
har nu juristexamen från Uppsala och Anna har tidigare juristexamen från Ryssland och nu 
även Stockholms universitet, där även Erik Sandström studerar. Csilla Gradwohl har ungersk 
juristexamen och har studerat mänskliga rättigheter på masternivå vid Uppsala universitet. 
Praktikanterna kommer bära med sig de kunskaper de fått på ILI genom långa yrkesliv som 
svenska och internationella jurister. 
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