
Dokumentation av NSPH:s rådgivning om antidiskriminering 

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, samlar 13 brukar- och patientorganisationer inom det 

psykiatriska området, och arbetar bland annat för att medlemmarna ska ha större inflytande över de 

beslut som fattas inom vård och stöd. Åren 2014 till 2017 drev NSPH projektet Din Rätt, som arbetade 

för att motverka och belysa diskriminering på grund av psykisk ohälsa.  

En del av projektets arbete var den kostnadsfria rådgivning som bedrevs från december 2014 till och 

med maj 2017. Rådgivningen tog emot ärenden per telefon på bestämda telefontider 8-10 timmar per 

vecka samt per e-mail och post. Telefontiderna lades växelvis på förmiddagar och eftermiddagar för 

att vara tillgängliga för så många som möjligt.  

Rådgivningen annonserades med reklamkort med nedanstående utformning till psykiatriska 

mottagningar i Stockholm samt via annonsering i NSPHs medlemsorganisationers tidningar. 

Begreppet ”orättvist behandlad” användes istället för ”diskriminerad” för att undvika att personer lät 

bli att höra av sig på grund av att de själva inte kunde bedöma om de utsatts för diskriminering. Under 

första året bedrevs rådgivningen av en jurist och under efterföljande 1,5 år av en socionom. 

 

 

 

Utgångspunkter 

Den statistik som redovisas av rådgivningen måste betraktas utifrån följande parametrar: 

 Rådgivningen får bara höra en sida av saken, nämligen den sida som representerar den 

som upplever sig vara diskriminerad. 

 Cirka 20 procent av de som hör av sig är anhöriga, vilket innebär att uppgifter ges i andra 

eller tredje hand. 

 Rådgivningen har inte rätt att företräda någon juridiskt och kan därför inte pröva fall. 

 Rådgivningen har inte tagit emot personbesök. 

 



Statistik från rådgivningen 

Under de 2,5 år som rådgivningen bedrevs inkom 450 ärenden. Ett ärende är räknat för varje person 

som hör av sig till rådgivningen, där vissa ärenden bestått av ett samtal eller mailkontakt och andra 

varit långvariga och återkommande samtal eller mailkontakter. En antidiskrimineringsbyrå får in cirka 

hälften så många ärenden under samma tid för samtliga 7 diskrimineringsgrunder (ålder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning), jämfört med NSPHs rådgivning som vänder sig till en del av en 

diskrimineringsgrund (psykisk funktionsnedsättning).  

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är den statliga myndighet som ansvarar för 

diskrimineringsfrågan får in ett anmärkningsvärt litet antal anmälningar om diskriminering på grund 

av psykisk ohälsa, vilket riskerar spegla problemet som litet i den statistik som tas fram. Att ett sådant 

stort antal ärenden kommit till NSPHs helt nystartade rådgivning visar dock på att det finns en stor 

upplevelse av diskriminering hos personer som lever med psykisk ohälsa. Det visar också på ett stort 

behov av en personlig och oberoende rådgivning med kunskap om bemötande vid individuella 

kontakter med personer som lever med psykisk ohälsa eller är i kris samt om gruppens levnadsvillkor i 

stort.  

 

Fördelningen av de frågor som kommit in till rådgivningen över olika samhällsområden presenteras i 

diagrammet ovan.  

Den allra största aktören (23%) som personer hört av sig om med erfarenheter av att ha behandlats 

orättvist är psykiatrin, vilket är anmärkningsvärt då det är denna del av den offentliga verksamheten 

som är specifikt inriktad på att ge vård och stöd till just personer med psykisk ohälsa. Frågorna har 

ofta handlat om att inte få den vård som man har behov av men också att inte tas på allvar eller att 

utsättas för tvångsvård eller tvångsåtgärder.  

Den näst största aktören (22%) är socialtjänsten, vilket också är allvarligt då det är denna verksamhet 

som har det yttersta ansvaret för invånarna i den enskilda kommunen. Frågorna har främst handlat om 

bristande tillgänglighet i handläggning och beslutsfattande samt om omhändertagande av barn enligt 

LVU. Statistiken visar dock på en sådan upplevelse över hela socialtjänstens verksamhet.  
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Därefter följer arbetslivet (14%). Inom arbetslivet har frågorna främst handlat om att ha blivit uppsagd 

på oskäliga grunder eller att utsättas för trakasserier på sin arbetsplats. Dessa beskrivningar bekräftar 

den statistik som tagits fram genom (H)järnkoll som visar på att var fjärde person med psykisk ohälsa 

har känt sig orättvist behandlad när det gäller att behålla ett arbete, och lika många har känt sig 

orättvist behandlade när det gäller att få ett arbete. Fyra av tio har valt att inte berätta om sin psykiska 

ohälsa på arbetsplatsen och ungefär hälften har under det senaste året låtit bli att söka somliga arbeten. 

Inom arbetslivet är preskriptionstiden för diskrimineringslagens skydd som högst 4 månader, markant 

kortare än de 2 år som gäller för övriga delar av diskrimineringslagen.  

 

 

En tiondel av frågorna har rört hälso- och sjukvården (10%) där frågorna nästan uteslutande har 

handlat om upplevelser om att få sämre somatisk vård och på grund av sin psykiatriska historik inte tas 

på allvar. Dessa erfarenheter bekräftar också de rapporter som tagits fram av Socialstyrelsen under 
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2010 som visar på att personer med psykisk ohälsa får sämre somatisk vård för stroke, akut 

hjärtinfarkt, cancer och diabetes.  

 

 

9% av frågorna har också handlat om icke-lagskyddade områden, där en majoritet av frågorna har rört 

rättsväsendet eller stöd i form av god man eller förvaltare. Gällande rättsväsendet har frågorna till 

största del rört bristande tillgänglighet vid rättegångar eller att inte tas på allvar vid polisanmälningar. 

Dock så ger diskrimineringslagen i dagsläget endast skydd inom rättsväsendet om det gäller 

bemötande, genom det tionde samhällsområdet ”Bemötande i offentlig anställning”. Det riskerar alltså 

finnas omfattande upplevelser av negativ särbehandling för personer med psykisk ohälsa inom 

rättsväsendet som inte skyddas av dagens diskrimineringslag.  

 

 

Gällande privatlivet kan det vara ens familjemedlemmar eller personer i en förening som man är 

medlem i som bemöter en på ett sätt som är kränkande eller nedvärderande. Diskrimineringslagen 

skyddar inte dessa områden, utan de hänvisas till övrig lagstiftning där individen kan göra en 

polisanmälan om brott mot denna skulle ske, exempelvis i form av förtal eller olaga hot. 
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8% av frågorna har rört utbildning, både grundskola och högre utbildning. För båda dessa har frågorna 

i hög grad handlat om bristande tillgänglighet vid utbildningstillfällen och vid examinationer.  

 

 

 

6% av frågorna har rört socialförsäkringen. Gällande socialförsäkringen har frågorna rört bristande 

tillgänglighet hos Försäkringskassan eller negativ särbehandling i hur behovet av ersättningar bedöms 

för personer med psykisk ohälsa i relation till andra former av ohälsa eller funktionsnedsättning. 
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I 4% av ärenden har det rört sig om en upplevelse av diskriminering inom området varor och tjänster. 

Det har gällt att teckna abonnemang, handla i butik eller köpa olika sorters tjänster. Gällande 

försäkringar så har frågorna främst rört att ha nekats att teckna försäkringen på grund av psykisk 

ohälsa eller att nekas ersättning av en befintlig försäkring på grund av att bedömningen gällande 

psykisk ohälsa har gjorts utifrån andra kriterier än för fysisk ohälsa.  

 

 

 

Slutligen har 4% av frågorna handlat om bostad, bland annat regler kring att skrivas ut ur bostadskön 

som tolkats till personens nackdel vad gäller deras psykiska ohälsa i relation till annan sorts ohälsa. 

Det har också handlat om att hotas med eller bli vräkt samt att nekas hjälp med boende av 

socialtjänsten.  
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Som regel har de som har hört av sig till rådgivningen beskrivit situationer där flera av ovanstående 

områden berörs, det har inte främst handlat om en specifik situation inom ett visst samhällsområde, 

utan snarare återkommande erfarenheter av missgynnanden i olika kontakter över lång tid. Det har 

också ofta förekommit samtidiga frågor eller bekymmer inom andra rättsliga områden parallellt, såsom 

förvaltningsrättsliga eller avtalsrättsliga frågor. Ofta har det handlat om situationer där personen 

hamnat i en utsatt situation på grund av systemfel i samhället och ibland på grund av rena tjänstefel.  

Frågorna har främst rört en upplevelse av missgynnande relaterat till handläggning eller beslut, 

ungefär hälften så många ärenden rörde diskriminerande bemötande. Dock så beskriver många brister i 

bemötandet även vid handläggning eller meddelandet av beslut.  

 Vid cirka 32 procent av kontakterna blir utlåtandet att det oklart om diskriminering har ägt 

rum. Detta har i flera fall handlat om att en person har skickat in en beskrivning som har 

behövt förtydligas men sedan inte återkommit med mer information om situationen. Det är 

alltså troligt att en andel av dessa upplevelser vid djupare utredning skulle kunna utgöra 

diskriminering.  

 

 Cirka 30 procent verkar inte skyddas av diskrimineringslagen. Detta kan handla om att 

händelsen skett inom ett samhällsområde som inte omfattas av diskrimineringslagen 

(exempelvis rättsväsendet eller privatlivet) eller att det handlat om förvaltningsrättsliga frågor, 

systemfel eller tjänstefel.  

 

 Cirka 18 procent av kontakterna kan klassificeras som direkt diskriminering. 

 

 Cirka 9 procent av kontakterna har rört bristande tillgänglighet. Dessa har dels varit ärenden 

där det är den bristande tillgängligheten som varit den främsta formen av diskriminering eller 

där den varit uttalad som problem. Dock så har upplevelsen av en bristande tillgänglighet i 

möten med de flesta instanser, speciellt offentliga, varit genomgående för rådgivningens 

samtal. Denna kategorisering har främst utgått ifrån de former av bristande tillgänglighet som 

lyfts som exempel; information, kommunikation och personligt stöd, men även en stor brist på 

tillgänglighet av exempelvis vård och behandling har genomsyrat rådgivningens kontakter. 

Eftersom bristande tillgänglighet tillkom som diskrimineringsform först 2015 det i skrivande 

stund har drivits ett rättsfall utifrån denna, dock inte med fokus på psykisk 

funktionsnedsättning, är det inte helt tydligt hur skyddet detta ska tolkas.  

 

 Cirka 5 procent av kontakterna rörde bemötande som form av diskriminering.  

 Cirka 4 procent av kontakterna rör erfarenheter av trakasserier.  

 Cirka 2 procent av kontakterna rör indirekt diskriminering. 
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Allmänt om ärendetillströmningen 

Betydligt färre ärenden kommer in till rådgivningen under sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

Det kan till exempel ha samband med att klienterna har färre kontakter med myndighetspersoner under 

den här tiden. Vid kontakt med diskrimineringsbyrån visade det sig att de har samma erfarenhet. 

 51% av ärenden har inkommit per telefon 

 39% av ärendena har inkommit per mail 

 19% av ärendena har inkommit via webbformulär 

 Mindre än 1% av ärendena har inkommit per post. 

 

Analys 

Upplevelsen av att behandlas orättvist är utbredd bland personer med psykisk ohälsa. Den kan ta sig 

form på explicita och allvarliga, ibland direkt livshotande, sätt vid enstaka tillfällen, eller på lågmälda 

sätt dagligen. Att inte tas på allvar, att inte göras delaktig, att inte få del av det som man enligt lag har 

rätt till. Många av de som hört av sig till rådgivningen beskriver många år av kamp emot dessa sorters 

missgynnanden, och för många har det blivit så normaliserat att de inleder sina samtal med att ”det här 

kanske inte är någonting, men”, trots att beskrivningarna som följer är allvarliga och tydliga exempel 

på när samhället brister på sätt som specifikt missgynnar de som lever med psykisk ohälsa.  

En stor del av rådgivningens roll har därför också handlat om att hjälpa till med att prioritera mellan 

alla de olika åtgärder som kan behöva tas. Eftersom drivandet av ett diskrimineringsärende inte 

resulterar i ändrandet av ett fattat beslut av exempelvis socialtjänsten eller Försäkringskassan, vilket 

istället behöver överklagas till Förvaltningsrätten, eller kritiserar en felaktig handläggning, vilket kan 

anmälas till Justitieombudsmannen, så behöver individen antingen driva dessa processer parallellt, 

eller ett i taget. Ofta har de som hört av sig till rådgivningen inte mycket ork kvar efter sina 

upplevelser av negativt särbehandlande, ofta i kombination med bristande stöd från samhället, vilket 

gör det viktigt att främst lägga sin energi på det som kan göra en reell skillnad i individens vardag. 

Tyvärr är det oftast inte processen att driva ett diskrimineringsärende. Cirka 5 procent av ärendena 

som kommit in skulle NSPH ha drivit vidare om vi hade rätt att företräda klienten juridiskt. 

Detta kan göra att upplevelsen av diskriminering får vänta tills det finns ork nog att ta tag i denna. 

Dock så är det utifrån de ärenden som inkommit till rådgivningen sällan så att individerna vet om att 

de har rätten att inte diskrimineras och hör av sig på en gång efter att en sådan situation har inträffat. 

Det gör att diskrimineringslagens preskriptionstid på två år ofta går ut, och att det då inte längre finns 

möjlighet att föra en sådan talan. Än mer i arbetslivet där preskriptionstiderna är markant kortare blir 

detta ett problem.   

 


