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Inkomna ärenden fördelade efter 
diskrimineringsgrund 2019
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Analys av diskrimineringsgrunderna 2019

• Totalt 35 inkomna ärenden 2019 – totalt 36 personer har fått råd och stöd då två ärenden varav 
17 kvinnor och 19 män.

• Majoriteten av ärendena (26 av 35) utgörs av diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning 
och etnisk tillhörighet i likhet med 2018. 

• Åtminstone ett ärende i alla kategorier av diskrimineringsgrunder. 

• Fördelningen mellan de olika diskrimineringsgrunderna i de inkomna ärendena stämmer i grova 
drag överens med DO-anmälningar som inkommit under 2017 och 2018 från Västerbottens län. 

• Alla ärenden gick att koppla till en diskrimineringsgrund.



Ärenden fördelat på samhällsområden 
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Analys av samhällsområden

• 11 samhällsområden omfattas av diskrimineringslagen. Av de inkomna ärendena till 
Rättighetscentrum Västerbotten under 2019 så berördes 6 av dessa samhällsområden. 

• Ovanligt jämt fördelat mellan samhällsområdena. Oftast utgör arbetsliv/utbildning/hälso- och 
sjukvård en klar majoritet av ärendena. Kategorin socialförsäkringssystemet sticker ut detta år. 
Många av ärendena i socialförsäkrings-kategorin härrör dock från samma situation - att flera 
familjer nekats bistånd, för kostnad för internat vid en skola, från sin kommun. 

• Kategorin ”utbildning” har ökat sedan tidigare år. Kan kopplas till att praxis har utvecklats under 
året. Både Diskrimineringsombudsmannen och antidiskrimineringsbyrån Malmö mot 
diskriminering har drivit ärenden som resulterat i domar som kom under året. Domarna 
behandlade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom grundskolan som blivit 
diskriminerade till följd av skolans agerande eller underlåtelse att agera. 



Form av diskriminering 2019
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Analys av diskrimineringsformer

• Stor del (15 av 35) av ärenden rör direkt diskriminering. Detta är den klart mest välkända 
diskrimineringsformen också. 

• Inget ärende om instruktioner att diskriminera. Kan bero på att denna diskrimineringsform är 
den minst kända, men det går att anta att den också är ovanligt förekommande i relation till de 
andra formerna av diskriminering. 

• En ökning av ärenden kopplat till trakasserier. Kan eventuellt vara början på en trend att denna 
form av diskriminering (tillsammans med sexuella trakasserier) börjar anmälas allt mer. Det är 
troligt att dessa former av diskriminering inte anmäls i en vidare utsträckning baserat på 
forskning och rapporter som kommit sista två åren.

• ”Övrigt” utgörs av ärenden som inte direkt kan kopplas till en diskrimineringsform. 



Händelsekommun 2019
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Analys av händelsekommuner 2019

• Nästan 3 av 4 ärenden kommer från Umeå kommun. Rättighetscentrum har hela Västerbottens 
län som upptagningsområde. Fler arbetsplatser, större befolkning och kännedom om vår 
verksamhet är troliga förklaringar till detta. 

• Dock bör det noteras att flera av ärendena från andra kommuner än Umeå har kommit i kontakt 
med oss genom våra informationsinsatser eller arrangemang. Statistiken ger skäl att informera 
om vår verksamhet i andra kommuner i länet. 

• Händelsekommun är den kommun där den misstänkta diskrimineringen skett. Den drabbade 
eller motparten har inte alltid bott i själva händelsekommunen. 



Resultat av ärenden 2019

• Rättighetscentrum Västerbotten har under 2018 fått in 35 nya diskrimineringsärenden. Det är 
en ökning från förra årets 28. 36 personer har fått juridisk rådgivning och stöd gällande 
diskriminering.

• Rättighetscentrum har genomfört 11 djupgående rättsutredningar i så kallade insatsärenden 
som också resulterat i vidare åtgärder i ärendena. Rättsutredningen består i en genomgång 
och bedömning av gällande lagstiftning, praxis och eventuell EU-rätt utifrån de 
omständigheter som föreligger vid den misstänkta diskrimineringen. I samtliga av dessa 
ärenden har den drabbade fått ta del av rättsutredningen varpå beslut fattats om hur ärendet 
ska tas vidare. I övriga ärenden har den enskilde fått rådgivning eller stöd i annan form. 

• Rättighetscentrum Västerbotten påbörjade även arbetet med att driva 
diskrimineringsärenden i domstol under 2019 tillsammans med Rättighetscentrum 
Norrbotten. En stämningsansökan inlämnades till Luleå tingsrätt i början av januari 2020. 



www.rattighetscentrum.se/vasterbotten


