
Manual för 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, webbformulär och post. Telefontiderna lades växelvis 

på förmiddagar och eftermiddagar för att vara tillgängliga för så många som möjligt. 

Ärendena registrerades därefter, förutsatt att samtycke gavs, i ett Wordpressformulär.  

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. 

Syftet med detta dokument är att sammanställa projektets kunskap och erfarenheter av att 

bedriva en sådan verksamhet för att kunna vägleda den som vill starta upp en sådan 

rådgivningsverksamhet eller den som bedriver en sådan verksamhet och vill göra den mer 

tillgänglig för personer med psykisk ohälsa.  

 

Att starta en rådgivning 

Innan rådgivningsverksamheten sätts igång är det viktigt att ha tagit ställning till varför den 

ska bedrivas och hur detta syfte på bästa sätt uppnås. Aspekter som behöver beslutas kring är 

exempelvis följande: 

 

 Syftet med rådgivningen 

Varför ska rådgivningen bedrivas? Är det enbart för att ge stöd till personer som 

upplever sig diskriminerade, eller vill ni som bedriver rådgivningen också skapa er en 

bild av situationen kring frågan? Ska ni arbeta specifikt med vägledning eller även 

med att företräda enskilda? Är fokus riktat enbart mot diskrimineringsperspektivet 

eller även mot andra rättigheter? 

 

 Inramning/rubricering av rådgivningen 

Formulera en beskrivning av rådgivningen utifrån vad ni har beslutat om dess syfte. 

Om rådgivningen gör reklam för sig med orden ”Juridisk rådgivning” bör det också 

vara en jurist som bemannar rådgivningen. Om rådgivningen bedrivs av en person 

utan juridisk bakgrund bör det finnas samverkan med en jurist som kan tillfrågas.  

 



 Bemanning och resurser för rådgivningen 

Se till att skala rådgivningens verksamhet utifrån den bemanning och de resurser som 

kommer finnas tillgängliga. Identifiera också vilken kompetens den eller de som 

bemannar rådgivningen bör ha. Inom Din Rätt-projektets rådgivning krävde många 

ärenden kunskap i förvaltningsrätt, utöver kunskap om diskrimineringslagen. Många 

som vänt sig till Din Rätts rådgivning har också varit i svåra situationer och ibland i 

kris. Vana av den sortens samtal kan därför också vara en viktig kompetens.  

 

 Dokumentation av rådgivningen 

Ska det som inkommer till rådgivningen dokumenteras på något sätt? Syftet med detta 

kan både vara att skapa spårbarhet i de kontakter som rådgivningen har, inte minst 

avseende telefonsamtal om det är olika personer som bemannar den eller om andra ska 

kunna vikariera om den ordinarie bemanningen är borta. Syftet kan också vara att 

samla kunskap eller statistik om vilka frågor som inkommer. I detta fall är det viktigt 

att utifrån det som beslutats som rådgivningens syfte definiera vilken sorts statistik 

som skulle vara värdefull att föra och skapa en databas för detta. Spara inte mer 

känsliga personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt för rådgivningen syfte. 

 

 Marknadsföring av rådgivningen 

Fundera också över hur ni ska sprida vetskapen om att rådgivningen finns. Din Rätts 

rådgivning marknadsfördes dels genom reklamkort som spreds genom projektets 

offentliga evenemang, men också genom utskick till mottagningar, exempelvis inom 

psykiatrin, med ett följebrev som bad dem placera dessa i sina väntrum.   

 

Projektet annonserade också genom de olika medlemsföreningar som ingår i nätverket, 

exempelvis genom deras medlemstidningar. Även Facebookannonser användes för att 

sprida reklamkorten digitalt där så kallade boostade annonser gav goda spridningsresultat 

för projektet. 

 

 

 

 



Registrering av känsliga personuppgifter  

 

Enligt 17 § Personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ideella organisationer inom ramen för sin 

verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana 

andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med den.  

Känsliga personuppgifter kan vara saker ur ens privatliv, ens personnummer eller adress. 

Ett godkännande/samtycke från de personer som kontaktar rådgivningen medför i sig själv ett 

undantag från förpliktelsen att anmäla verksamheten till Datainspektionen. Samtycke medför 

en befriande verkan från anmälningsskyldighet, även när det gäller registrering av känsliga 

personuppgifter. Det finns inget hinder mot muntligt samtycke, men samtycket måste vara 

uttryckligt. Oftast är det lämpligast att inhämta samtycke på samma sätt som informationen 

om behandling enligt PuL ges, exempelvis via text. 

Att bedriva rådgivningen 

Praktiska råd 

 Se till att det är tydligt för de som rådgivningen är till för vad syftet med rådgivningen 

är och vad rådgivningen kan respektive inte kan hjälpa till med för att skapa rätt 

förväntningar. Detta behöver vara tydligt redan i den information som rådgivningen 

marknadsförs med samt där kontaktuppgifter till rådgivningen återfinns, men kan 

också behöva förtydligas i enskilda kontakter med de som hör av sig. Det är också 

viktigt att du som bemannar rådgivningen har dessa gränser och syften klart 

formulerade för dig för att kunna vara tydlig med dessa till andra.  

 

 Oavsett kontaktsätt, se till att bekräfta personen som hör av sig till dig innan du ger råd 

eller information. Vad är det personen upplever och går igenom? Du är ingen 

terapeutisk kontakt, men att validera att personen har det tufft eller kämpar kan vara 

ett viktigt första steg för att skapa en god kontakt er emellan. Utgå ifrån att personen 

gör så gott den kan.  

 

 Utöver ditt primära fokus på just diskriminering så är det ofta till hjälp att lägga en 

stund på att tänka tillsammans med personen om var den kan vända sig för att få stöd i 

sitt mående om det behövs. Mår personen akut dåligt, hänvisa till relevant instans, 

exempelvis akutpsykiatrin eller en stödlinje såsom Nationella hjälplinjen eller MINDs 

självmordslinje.  

 

 Du kommer troligen att komma i kontakt med personer som är upprörda av olika skäl, 

men du ska aldrig behöva känna dig hotad. Om du får emotta hot, anmäl dessa enligt 

de rutiner som finns på arbetsplatsen.  

 

Webformulär och e-mail 

Skriv kort och koncist. Eftersom du inte vet hur van mottagaren är att läsa långa texter är det 

bättre att hålla sig kort. Undvik byråkratiskt språk och skriv en rättfram och lättförståelig 



svenska. Försök att hålla en informell och personlig ton. Inled alla svarsmail med Hej X, tack 

för ditt mail.  

Undvik hänvisningar till lagparagrafer, om inte mottagaren har bett om det. Hänvisa istället 

till själva lagen, t.ex. Enligt diskrimineringslagen ska … 

Om frågeställningen är oklar, försök att besvara de alternativ du kan utläsa. Om det inte går, 

ställ en eller flera följdfrågor. Ibland är mailet för kort, eller för oklart för att man ska kunna 

läsa ut någon sakfråga över huvud taget. Försök att i ditt svar ändå bekräfta personen som har 

skrivit mailet och ställ följdfrågor.  

Ibland hände det att en person skriver upprepade gånger till rådgivningen. Om det är 

meddelanden som är förvirrade och inte tillför något nytt behöver de inte registreras, om 

rådgivningen dokumenterar sina kontakter. Om de innehåller något nytt i sak bör de däremot 

sparas i det formulär som redan har registrerats för personen ifråga. 

Till skillnad från webformulären innehåller e-mailen inte något automatiskt ställningstagande 

till PuL. Kom i dessa fall ihåg att inkludera signaturen om att vi har sparat deras ärende i vårt 

arkiv. Detta är i strikt mening inte tillräckligt enligt PuL, men det tillämpas t.ex. på Uppsalas 

antidiskrimineringsbyrå. 

Var noga med att ha autosvar om det är så att mailet kan komma att dröja att besvaras. Om en 

specifik tidsram har bestämts för att kunna förvänta sig ett svar på sitt mail kan autosvar som 

informerar om detta med fördel användas genomgående. 

Samtal 

De som ringer har ofta mycket att berätta, ett samtal tar ofta runt en halvtimme. Låt personen i 

fråga börja med att beskriva sin situation. Avbryt bara när du inte förstår vad personen menar. 

Ställ frågor om du inte förstår. Ta anteckningar medan du lyssnar och använd sedan 

anteckningarna när du registrerar ärendet i Wordpress. När du skapat dig en tydligare bild av 

personens situation och frågeställning, sammanfatta och återge det du uppfattat för att 

försäkra dig om att du förstått rätt. Förklara också hur du ser på detta ur ett 

diskrimineringsperspektiv samt vad rådgivningen kan bistå med i en sådan situation. Fortsätt 

ställ förtydligande frågor kring det som du tror att du kan bidra med hjälp i. Om du i samtalet 

nämner tips eller förslag på hur personen kan gå vidare, erbjud gärna att också maila detta till 

personen efter samtalets slut.   

Många av de som hör av sig till rådgivningen är upprörda över det de har varit med om, var 

noga med att bekräfta personens känslor och upplevelser samt att ha ett lågaffektivt 

bemötande. Ibland kan intensiva känslor göra att berättelsen upplevs som ostrukturerad, hjälp 

gärna personen att strukturera sin berättelse men var medveten om att det sällan är hjälpsamt 

att försöka skynda på personen om denne är i hög stress eller affekt.  

Om du behöver avsluta samtalet, kanske går telefontiden ut eller så behöver samtalet avslutas 

för att det pågått under lång tid och det är flera som ringer, se till att förvarna om detta i god 

tid innan du faktiskt behöver avsluta samt förklara varför du behöver avsluta. Om ni behöver 

fortsätta samtalet vid ett senare tillfälle, kom överens om hur och när ni gör det.  

Ibland har den som söker rådgivningen bara lämnat ett telefonnummer via webformuläret. Om 

personen inte svarar när du ringer, så försök ytterligare ett par gånger under dagen och även 



dagen därpå. Du kan också lämna ett meddelande till personen så att denne vet att du hört av 

dig. Du kan därefter göra en anteckning i rådgivningens dokumentation att du försökt nå 

personen ifråga, men att ingen svarade. 

Kom ihåg att fråga personen om de godkänner att ärendet registreras och förklara syftet med 

registreringen. När du sedan registrerar ärendet och ska beskriva samtalet, försök att endast 

återge väsentligheterna. 

Var noga med att ha ett inspelat röstmeddelande som informerar om telefontider, samt ifall 

rådgivningen ringer upp om det finns möjlighet att lämna ett röstmeddelande.  

Hänvisningar 

Försök att alltid hänvisa personen vidare om det finns relevanta kontakter att ta. Kontakter att 

hänvisa till hittas exempelvis på Din rätt-kompassen på www.nsph.se/dinrätt. När du gör en 

sådan hänvisning, var tydlig med hur du motiverar att det skulle vara en bra instans att vända 

sig till, vad deras uppdrag är och hur det relaterar till det som personen har beskrivit. Kom 

ihåg att förtydliga att anmälan till exempelvis DO eller JO blir en offentlig handling.  

Ofta kan det finnas en uppsjö med olika instanser personen skulle behöva vända sig till för att 

klaga på olika aspekter av det som denne varit med om, eller för att ansöka om olika sorters 

stöd. Där kan det för många vara hjälpsamt att få stöd i att prioritera i vilken ordning dessa 

kontakter ska tas. Kanske behöver kontakter som gör konkret skillnad i vardagen, som 

exempelvis handlar om att få till rätt vård och stöd tas först, innan kontakter för att klaga på 

tidigare erfarenheter tas. Fråga gärna om personen har haft några tidigare stödkontakter som 

den har haft goda erfarenheter av, ofta utgör detta en lägre tröskel än att ta en helt ny kontakt.  

Ibland finns det ingen instans som erbjuder precis det som personen efterfrågar. Bekräfta att 

det finns en brist i stödsystemet där och validera personens frustration. Här kan det ibland 

vara till hjälp att tillsammans med personen inventera dennes nätverk för att se om det finns 

någon som kan utgöra det stöd som efterfrågas. Ofta är det konkret och praktiskt stöd som 

brister i samhällets stödsystem; att skriva en ansökan, att formulera en överklagan, att gå med 

på ett möte. Speciellt om personen bor i en kommun där det inte finns ett personligt ombud 

kan det vara viktigt att tillsammans tänka kring om det finns någon annan som kan göra detta. 

Det kan vara allt från en granne till någon öppen stödverksamhet eller någon helt annan.  

Om det utifrån personens beskrivning verkar vara så att det som personen varit med om 

omfattas av diskrimineringslagen, föreslå att personen vänder sig till sin närmaste 

antidiskrimineringsbyrå (ADB). Erbjud gärna att ta en inledande kontakt med byrån för att 

bolla ärendet med dem och se vad de tänker att de kan bidra med. Fråga personen om denne 

önskar det innan du gör det och återkoppla sedan till personen vad ADB:n har sagt. Dels så 

får personen då veta om ADB:n tror att det finns något de kan bidra med redan innan denna 

kontakt upprättas, och personen behöver dessutom inte berätta hela sin historia igen utan 

ADB:n har då fått en sammanfattning ur ett diskrimineringsperspektiv av dig. Fråga också 

personen hur denne önskar bli kontaktad av ADB:n – per telefon eller mail? Vid någon 

specifik dag eller tid? Återkoppla detta till ADB:n.  

 

  

http://www.nsph.se/dinrätt


Bilaga 1 – Webbformulär 

Få gratis rådgivning om diskriminering pga 

psykisk ohälsa 
Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad eller illa 

bemött i samhället (exempelvis inom arbetslivet, vården, samhällsstöd eller 

utbildning) för att den har psykisk ohälsa? Ring oss eller skicka in din 

fråga via formuläret så hjälper vi dig med kunskap om hur man kan agera! 

Har du blivit diskriminerad? 

Det här webformuläret kan du använda om du upplever att du har blivit sämre behandlad än en 

annan person i en jämförbar situation skulle ha blivit. Diskrimineringen ska ha samband med din 

psykiska ohälsa. Vi kan bland annat hjälpa dig med att få information om vad du har rätt till och 

vart du ska vända dig. Du kan också nå oss på telefonnummer 076-555 51 99. Telefontid: 

måndagar och onsdagar 13-15, tisdagar och torsdagar 10-12.  Varmt välkommen att höra av dig! 

NSPH:s rådgivning inte har rätt att företräda dig i domstol.  Rådgivningen är begränsad till 

att ge stöd och råd. 

Om du vill kan du även skicka in din berättelse eller fråga till rådgivningen med vanlig post 

(Projektet Din Rätt, Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov). Kom då ihåg att ange din egen 

adress! 

För och efternamn 

 
 

Vem har blivit utsatt? 

 
 

Beskriv på vad sätt du/personen det gäller har blivit diskriminerad. Var så utförlig som 

möjligt. (max 3000 tecken) 



 
 

När ägde den diskriminerande handlingen rum? 

 
 

Har du sökt hjälp eller upprättelse någon annanstans? 

 
 

Hur når vi dig? 

 

Samtycke* 

 Jag samtycker till att NSPH:s rådgivning behandlar uppgifterna ovan i enlighet med PuL. 

 


