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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 maj 2017 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det är problematiskt att 

diskriminering fortsatt existerar i vårt samhälle samt att många av de som drabbats av 

diskriminering inte fullt ut kan sägas erhålla det stöd eller den hjälp de behöver för att ta 

tillvara sina rättigheter.  

 

Advokatsamfundet har vidare ingen erinran mot att det införs en diskrimineringsnämnd. 

En sådan särskild nämnd mot diskriminering kan vara det verktyg som behövs för att 

effektivisera arbetet mot diskriminering samt att tillhandahålla effektiva rättsmedel för att 

den enskilde ska kunna få upprättelse. Advokatsamfundet har dock vissa synpunkter över 

förslagen om denna nämnd enligt vad som framgår i det följande.  

 

Advokatsamfundet har heller ingen erinran mot att diskrimineringslagstiftningens 

bevisbörderegler förtydligas för att därigenom skapa en större tydlighet och en mer 

korrekt tillämpning av lagstiftningen samt därtill verka för en ökad enhetlighet och 

förutsägbarhet. Detta föreslagna förtydligande torde även verka för ett stärkt skydd mot 

diskriminering.  

 

Advokatsamfundet ställer sig även positivt till utredningens förslag avseende hur arbetet 

på regional och lokal nivå ska bedrivas, både avseende antidiskrimineringsbyråerna och 

länsstyrelsernas arbete.  

 

Advokatsamfundet delar även utredningens bedömning och förslag gällande ansvaret för 

diskriminering i skollagsreglerad verksamhet. Att såsom föreslås flytta 

diskrimineringslagens regler som rör skolreglerad verksamhet till skollagen samt att flytta 
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ansvaret för reglernas efterlevnad till Skolinspektionen, innebär tydligare 

ansvarsfördelning, vilket bör underlätta arbetet mot diskriminering. Förslaget torde 

därigenom även ge ett stärkt skydd och bättre tillvarata barnets bästa. 

 

Advokatsamfundet vill i det följande särskilt belysa några problematiska aspekter 

avseende den diskriminerades ställning i den föreslagna Diskrimineringsnämnden. Det 

kan ifrågasättas om utformningen av Diskrimineringsnämndens process i praktiken 

verkligen kommer att innebära ett väl fungerande, enkelt, effektivt och kostnadsfritt 

alternativ till domstolsprocess.  

 

Särskilda synpunkter 

 

Diskrimineringsnämnden 

 

I betänkandet dras slutsatsen att Diskrimineringsnämndens beslut inte ska vara bindande, 

eftersom det skulle krävas att nämnden är ett domstolsliknande organ i Europa-

konventionens mening, vilket skulle medföra krav på exempelvis en möjlighet till 

muntliga sammanträden. Betänkandet jämför Diskrimineringsnämndens framtida ställning 

och status med Allmänna reklamationsnämnden. Advokatsamfundet ifrågasätter dock om 

inte icke-bindande beslut riskerar att göra att nämnden i praktiken blir verkningslös, 

alternativt upplevs som verkningslös, då det kommer att saknas rättsliga incitament för 

den diskriminerande aktören att efterleva Diskrimineringsnämndens beslut. En ordning 

där Diskrimineringsnämndens beslut är icke-bindande riskerar därför att bidra till att 

syftet med förslaget, ett stärkt diskrimineringsskydd, inte uppfylls. Härtill ska dock 

framhållas att ovanstående problematik eventuellt inte kommer ta sig uttryck i praktiken. I 

en situation där den diskriminerade får ett icke-bindande gynnande beslut av nämnden 

torde anti-diskrimineringsbyråer såväl som Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

sannolikt kunna åta sig uppdraget och ta frågan vidare till tingsrätt.  

 

Ett alternativt förfarande till det föreslagna skulle kunna vara ett förfarande liknande det 

som tillämpas i hyres- och arrendenämnderna, där nämnderna inte på samma sätt har 

någon objektiv medlarroll. Syftet om ett stärkt diskrimineringsskydd torde kunna 

uppfyllas i större utsträckning om Diskrimineringsnämnden i stället hade som uppgift att 

vara ett organ till stöd för den som blivit diskriminerad.  

 

I betänkandet föreslås att förfarandet inför Diskrimineringsnämnden ska vara skriftligt. 

Som argument för detta anförs i betänkandet att ett skriftligt förfarande är enkelt, effektivt 

och kostnadsfritt. Här bör beaktas att ett skriftligt förfarande ställer höga krav på juridisk 

kompetens. Med tanke på att den enskilde inte förutsätts ha ett biträde, riskeras syftet med 

effektivitet att motverkas på grund av att kompletteringar i större utsträckning kommer att 

behöva göras. Detta särskilt med hänsyn till att nämnden inte förväntas ha ett särskilt 

långtgående eget utredningsansvar. Förutom att ett skriftligt förfarande ställer högre krav 

på juridisk kompetens lämnar det också mindre utrymme för nämnden att bedriva en aktiv 

materiell processledning. Förslaget om ett skriftligt förfarande kan därför riskera att 

försvåra den enskildes möjlighet att tillvarata sin rätt. 
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Huvudsyftet med betänkandet och tillhörande lagändringar är att stärka skyddet mot 

diskriminering för den enskilde. Det bör därför poängteras att kostnads- och 

effektivitetsbaserade argument inte bör riskera att ge negativa konsekvenser för 

tillvaratagandet av den enskildes rätt i diskrimineringsärenden. Processen bör i stället 

utformas på det sätt som bäst tryggar den enskildes möjligheter att tillvarata sin rätt, 

varför det i en eventuell utredning i fråga om nämndens utformning bör läggas särskild 

vikt vid att utreda huruvida lagstiftningens syfte bäst uppnås genom en skriftlig eller 

muntlig process. 

 

Kostnader för rättegångar i mål om diskriminering 

 

I betänkandet framhålls att det inte bedöms nödvändigt att utvidga möjligheten att för den 

enskilde få sina kostnader i samband med processen ersatta. Advokatsamfundet anser att 

det kommer att bli problematiskt för den enskilda att erhålla ett biträde eller annan juridisk 

rådgivning utöver den hjälp som kan erhållas från antidiskrimineringsbyråerna. Det 

förslag som återfinns i betänkandet synes ge ett större ansvar för antidiskriminerings-

byråerna att tillgodose den enskildes rätt. Eftersom antidiskrimineringsbyråerna i dag inte 

har några kvalitetskrav och begränsade ekonomiska möjligheter, bör i så fall 

kvalitetsnivån på antidiskrimineringsbyråerna höjas samtidigt som biståndet ökar.  

 

Utöver antidiskrimineringsbyråerna kommer den enskilde i många fall att behöva bekosta 

en process i nämnden genom privat finansiering, eftersom möjligheten till rättsskydd och 

rättshjälp är ytterst begränsad i diskrimineringsärenden. Advokatsamfundet ser här ett 

allvarligt problem i att rättssäkerheten i diskrimineringsärenden sannolikt kommer att vara 

beroende av den enskildes ekonomiska förhållanden.  
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