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Innledende informasjon: 

Som følge av koronapandemien har høstens undervisning utelukkende vært digital. 

Undervisningstilbudet har bestått av en full digital forelesningsrekke og det har også vært 

avholdt en rekke «live» møter i Zoom med studentene – der det har vært fokusert på 

oppgaveløsning. (Noen studenter deltok i tillegg på et 2-timers ekstratilbud: «Praktikum med 

JURK», som har vært det eneste tilbudet om undervisning i fysiske grupper.)  

Det digitale formatet på undervisningen har gjort at det har blitt færre muligheter til faglig 

diskusjon og til interaksjon mellom studentene.  

Sensorene bes huske på at dette har vært et uvanlig semester der studentene har vært overlatt 

mer til seg selv enn det som er vanlig.   

Eksamensformatet var 4 timers hjemmeeksamen, og de har hatt alle kilder tilgjengelig.  

I faget er det utarbeidet et eget «rettskildeutvalg» i Lovdata PRO. Rettskildeutvalget heter 

"JUR1590/JUS5590" og har følgende lenke i Lovdata PRO: 

https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=35zf4 . Utvalget lastes ned ved å klikke på lenken mens 

man er logget inn i Lovdata PRO. 

Studenter som avlegger eksamen på MA-nivå har enten bestått 1.-3. studieår i masterstudiet i 

rettsvitenskap eller har allerede fullført masterstudiet i rettsvitenskap. For denne gruppen 

består hovedlitteraturen av ca. 600 sider. 

På BA-nivå er det ingen obligatoriske krav om forkunnskaper utover generell 

studiekompetanse. Denne studentgruppen består både av studenter som aldri tidligere har 

studert juridiske fag og av juss-studenter som tar Diskriminerings- og likestillingsrett på BA-

nivå som del av sitt tredje studieår. For denne gruppen består hovedlitteraturen av ca. 400 

sider.  

I sensuren kan det ikke stilles de samme kravene til studenter på BA-nivå som til studenter på 

MA-nivå når det blant annet gjelder juridisk metode. På BA-nivå vil studentenes 

henvisningsteknikk variere da en del av studentmassen ikke har erfaring med å henvise til 

juridiske kilder. Det viktigste er at fremstillingen er forståelig og godt bygget opp, ikke om 

henvisninger har et typisk «juridisk» gjenkjennelig format.  

 

Fagets hovedlitteratur: 

Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand «Likestillings- og diskrimineringsrett» ble høsten 

2021 innført som ny hovedlitteratur. Boken er nå under publisering hos Gyldendal forlag, men 

ble i forbindelse med undervisningen trykket opp som en midlertidig kompendieutgave for 

studenter. Eksamensoppgaven er dekket opp både av BA- og MA-studentenes hovedlitteratur.  

https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=35zf4


Om eksamensoppgaven: 

Eksamensoppgaven var tilnærmet lik for både BA- og MA-studentene. Begge ble stilt tre 

spørsmål. Spørsmål 2 og 3 var utformet helt likt for begge studentgrupper, mens BA-

studentene fikk noen flere «hjelpespørsmål» enn MA-studentene på spørsmål 1.  

For studenter på JUR1590 (BA) lød det første spørsmålet slik: 

Spørsmål 1 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

Blir Marte diskriminert i strid med likestillings- og diskrimineringsloven?   

Som ledd i drøftelsen skal du ta stilling til:  

- Foreligger direkte eller indirekte forskjellsbehandling? 

- På hvilket grunnlag? 

- Har forskjellsbehandlingen en begrunnelse som gjør den tillatt? 

 

For studenter på JUS5590 (MA) lød det første spørsmålet slik:  

Spørsmål 1 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

Blir Marte diskriminert i strid med likestillings- og diskrimineringsloven?   

 

Spørsmål 2 og spørsmål 3 lød slik for både BA- og MA- studentene: 

Spørsmål 2 

Redegjør for forskjellen og sammenhengen mellom diskrimineringsvernets individuelle og 

strukturelle side. Bruk gjerne eksempler fra oppgaveteksten. 

 

Spørsmål 3 

Bruk funnene fra rapporten «Innsatt og utsatt» til å identifisere og drøfte relevante 

strukturelle forpliktelser etter nasjonal og internasjonal rett.  

 

Det var oppgitt følgende om vektingen mellom de ulike spørsmålene:  

Spørsmål 1 teller 40 %, spørsmål 2 teller 20 %, spørsmål 3 teller 40 %. 

 

Nærmere om spørsmål 1: 



Spørsmål 1 omhandler diskrimineringsvernets individuelle side: Marte Kirkerud, som soner 

en fengselsstraff på høyt sikkerhetsnivå på avdeling D-Kvinner, mener at fengselets praksis 

med å låse inn de innsatte på D-Kvinner oftere enn mannlig innsatte som også soner på høyt 

sikkerhetsnivå, utgjør diskriminering. 

Spørsmålet det skal tas stilling, står sentralt i fagets litteratur (kompendiet kapittel 5 og 

kapittel 6.) Spørsmål om diskriminerende soningsforhold er eksplisitt berørt i 

hovedlitteraturen kapittel 6 punkt 6.5.2.4, der en sak om soningsforholdene i Tromsø fengsel 

(DIN-2019-114) omtales.  

Kandidatene bør slå fast at likestillings- og diskrimineringsloven § 6 etablerer forbud mot 

diskriminering blant annet på grunn av kjønn. Hva som nærmere menes med diskriminering, 

reguleres gjennom §§ 7-9. Kandidatene bør slå fast at tre vilkår må være oppfylt for at det 

skal kunne konstateres at diskriminering finner sted (vilkårene er listet opp for studentene på 

BA-nivå): 

- Det må foreligge direkte eller indirekte forskjellsbehandling  

- Forskjellsbehandlingen må ha sammenheng til et vernet grunnlag 

- Forskjellsbehandlingen må ikke ha en begrunnelse som gjør den tillatt. 

Til vilkåret om forskjellsbehandling: 

Vilkåret er oppfylt dersom en diskrimineringsvernet gruppe kommer dårligere ut enn andre. I 

dette tilfellet kommer det klart frem av faktum at de kvinnelig innsatte kommer dårligere ut 

enn de mannlige. Det foreligger således forskjellsbehandling. De fleste studenter vil antakelig 

konkludere med at det foreligger direkte forskjellsbehandling, fordi forskjellsbehandlingen 

direkte retter seg mot de innsatte på avdeling D-kvinner. I saken om Tromsø fengsel, som ble 

brakt inn for Diskrimineringsnemnda av ombudet, mente ombudet at kvinnene i Tromsø 

fengsel ble utsatt for direkte forskjellsbehandling. Nemnda tok imidlertid ikke uttrykkelig 

stilling til grenseoppgangen mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling.  

Det er likevel, på bakgrunn av oppgaven, mulig å problematisere grenseoppgangen mellom 

direkte og indirekte forskjellsbehandling, jf. ldl §§ 7 og 8: Fengselet hevder at 

innlåsingspraksisen skyldes at det er ønskelig å låse ned den avdelingen som har færrest 

innsatte, da dette både er enklest og gjør at færrest mulig sitter innlåst til enhver tid. Praksisen 

kan i lys av dette sies å bygge på en «nøytral» begrunnelse, som har som virkning at kvinnelig 

innsatte komme dårligere ut enn de mannlige. I så fall vil det kunne argumenteres for at det 

dreier seg om indirekte forskjellsbehandling.  

At innlåsingspraksisen eksplisitt retter seg mot kvinneavdelingen, taler imidlertid for at det 

her dreier seg om direkte forskjellsbehandling. Etter mitt syn er det mest nærliggende å 

konkludere med at det foreligger direkte forskjellsbehandling, og en god del kandidater vil 

nok raskt lande på dette. I sensorenes vurdering er det sentrale om kandidaten begrunner sin 

vurdering av om det foreligger forskjellsbehandling på en god måte. Kandidater som 

problematiserer grenseoppgangen mellom direkte og indirekte diskriminering bør få pluss for 

dette.  

Noen kandidater vil kanskje også trekke frem at det ikke er noe krav om diskriminerende 

hensikt for at vernet mot diskriminering skal komme til anvendelse. Dette er et poeng som 

passer godt å nevne.  



Vilkåret om sammenheng til et vernet grunnlag (årsakskravet): 

Det må foreligge sammenheng mellom forskjellsbehandlingen og et vernet 

diskrimineringsgrunnlag. Fengselets argumentasjon kan forstås slik at de mener at 

årsakskravet ikke er oppfylt, idet det fremheves at forskjellsbehandlingen ikke henger 

sammen med at de innsatte er kvinner, men isteden i praktiske hensyn og i hensynet til at 

færrest mulig skal være innsatt til enhver tid. 

Hva som ligger i årsakskravet, har i norsk rett vært formulert på ulike måter. I kompendiet 

sies blant annet (punkt 6.3.2): 

«Hva ligger innholdsmessig i kravet om at forskjellsbehandlingen må skje «på grunn 

av» et diskrimineringsgrunnlag (årsakskravet)? Hvor nær sammenheng må foreligge 

mellom forskjellsbehandlingen og diskrimineringsgrunnlaget? Kreves det at det 

aktuelle diskrimineringsgrunnlaget har hatt avgjørende betydning for situasjonen med 

forskjellsbehandling? I så fall settes terskelen høyt før årsakskravet er oppfylt. Eller er 

det tilstrekkelig at det slås fast at det er en sammenheng mellom et 

diskrimineringsgrunnlag og forskjellsbehandlingen? Her settes terskelen lavere.  

Etter vårt syn er det klart at gjeldende rett må forstås på sistnevnte måte. Årsakskravet 

er oppfylt dersom det foreligger en sammenheng mellom forskjellsbehandlingen og et 

diskrimineringsgrunnlag. Å operere med et krav om at et grunnlag har hatt 

«avgjørende betydning» for forskjellsbehandlingen, ville snevret inn muligheten for at 

klagere/saksøkere kunne nå fram med påstander om diskriminering. Dette er vanskelig 

å forene med likestillings- og diskrimineringslovens formål i ldl § 1, med den 

menneskerettslige målsettingen om reell likhet som ldl tolkes i lys av, og med 

forpliktelser etter EU/EØS-retten. 

At årsakskravet kan forstås som en sammenhengskrav, kommer til uttrykk i ulike 

rettskilder og er formulert på ulike måter. …»  

En uttalelse fra Høyesterett i Kontreadmiral-saken (Rt. 2014 s. 402) har blitt forstått slik at 

terskelen er høyere enn et «ordinært» sammenhengskrav, ved at det oppstilles krav om at det 

skal være «lagt avgjørende vekt på det aktuelle diskrimineringsgrunnlaget».  

Det er trolig stor variasjon i hvordan kandidatene forholder seg til årsakskravet. Noen vil 

antakelig raskt slå fast at det dreier seg om forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Andre vil 

problematisere vilkårets innhold nærmere, noe som er positivt. Kandidater som på en konkret 

måte problematiserer terskelen for årsakskravet, sett i lys av oppgavens faktum, bør få et 

pluss. Etter mitt syn bør konklusjonen her være at forskjellsbehandlingen har sammenheng 

med kjønn, slik at dette vilkåret er oppfylt.  

Adgangen til lovlig forskjellsbehandling: 

Dersom noen kandidater kommer til at årsakskravet ikke er oppfylt, bør det forutsettes at det 

er oppfylt slik at adgangen til lovlig forskjellsbehandling drøftes nærmere.  

I denne delen av drøftelsen bør kandidatene ta utgangspunkt i unntaksbestemmelsen i ldl § 9. 

I og med at saksforholdet omhandler innholdet i et offentlig soningsregime, befinner vi oss 

utenfor arbeidslivets område. Dette gjør at det er § 9 første ledd som kommer til anvendelse. 



Videre bør kandidatene si noe om at unntaksadgangens rekkevidde påvirkes av om saken 

dreier seg om direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Her vil de flinkeste kandidatene 

trekke en linje mellom sin egen vurdering av om det foreligger direkte eller indirekte 

forskjellsbehandling, og betydningen dette har for lovlighetsvurderingen.  

Lovteksten legger opp til tre vurderingstemaer:  

a) Foreligger et saklig formål?  

b) Er forskjellsbehandlingen nødvendig for å oppnå formålet?  

c) Er forskjellsbehandlingen uforholdsmessig inngripende? 

Utfordringen består i å koble oppgavens faktum opp mot de tre undervilkårene. 

Hovedformålet med nedlåsingen er å omdisponere betjenter til andre oppgaver, samtidig som 

sikkerheten ivaretas. I seg selv må omdisponering av ressurser anses å utgjøre et saklig formål 

som kan begrunne nedlåsing av enkeltavdelinger. Fengselet har imidlertid fremsatt ytterligere 

to formål som begrunnelse for at avdeling D-Kvinner låses ned oftere enn avdelingene der det 

soner mannlig ansatte. Det ene er at det er enklest å låse ned kvinneavdelingen, da det er 

færrest innsatte på avdeling D-Kvinner. Det andre er at praksisen gjør at færrest mulig innsatte 

til enhver tid er innlåst. Kandidatene bør vurdere begge formål. Særlig det første av disse 

formålene, at det er enklest å låse ned kvinneavdelingen, kan foranledige en konkret vurdering 

opp mot kriteriene for hva som skal til for at noe utgjør et saklig formål. Det er rom for å 

konkludere i begge retninger med hensyn til om dette formålet er saklig. Formålet om at 

praksisen skal sikre at færrest mulig er innlåst til enhver tid, er det naturlig å anse som saklig. 

Men også dette kan problematiseres. Selvstendige vurderinger fra kandidatenes side er noe 

som styrker kvaliteten på besvarelsen. 

Om nedlåsing av kvinneavdelingen er nødvendig for å oppnå formålene, bør tas opp. Det kan 

diskuteres om fengselet kunne organisert seg på en annen måte, for eksempel ved en 

rulleringsordning der også avdelinger med mannlige fanger ble låst ned (det vil si en såkalt 

«levelling down-løsning», at også mennene får et dårligere tilbud). Slik nedlåsing av 

avdelinger med menn, vil utvilsomt føre til at betjenter kan omdisponeres til andre oppgaver. 

Nedlåsing av kvinneavdelingen er således ikke nødvendig for å oppnå en ønsket 

omdisponering av betjenter. Fengselet fremhever imidlertid at det er enklest å låse ned 

avdeling D-Kvinner, samt at praksisen gjør at færrest mulig til enhver tid er innlåst. Det 

fremkommer av faktum at det er om lag 20 mannlig innsatte på avdelingene på høyt 

sikkerhetsnivå, mens det er 8 kvinner på avdeling D-kvinner. Dette underbygger at 

forskjellsbehandlingen kan anses nødvendig for å oppnå de to formålene. Faktum sier ikke så 

mye om nødvendighetskriteriet. Det sentrale er om studentene klarer å trekke det viktigste fra 

faktum over i en nødvendighetsvurdering.  

Til sist skal det vurderes om innlåsingspraksisen er uforholdsmessig inngripende. Dette er en 

test i å forstå bredden i temaet som oppgaven omhandler. Det her Martes individuelle forhold 

må trekkes inn i vurderingen. Her gir ikke oppgaven annen informasjon om Marte enn det 

som er den generelle situasjonen for kvinnene på avdeling D-Kvinner. Marte er derfor et 

konkret eksempel på de generelle skadevirkningene av fengselets praksis. Det er et pluss å 

kommentere dette. Det er lite tvilsomt at det dreier seg om en meget inngripende praksis, som 

fratar Marte meningsfull aktivitet på dagtid, minsker muligheten til selvutvikling og øker 



graden av isolasjon. Dersom praksisen anses å utgjøre direkte forskjellsbehandling på grunn 

av kjønn, krever den en meget tungtveiende begrunnelse for å være tillatt. Fengselet 

fremhever at praksisen ikke er uforholdsmessig inngripende fordi «innlåsing er en naturlig del 

av dagliglivet i et fengsel.» Dette er en begrunnelse som ikke er tilstrekkelig – sett opp mot 

hvor inngripende tiltaket er. 

Det mest skjønnsomme er etter mitt syn at det konkluderes med at innlåsingspraksisen 

rammer Marte på en uforholdsmessig måte. 

Dette innebærer at konklusjon på oppgave 1 er at Marte er diskriminert på grunn av kjønn i 

strid med likestillings- og diskrimineringsloven.  

Oppgaven legger ikke opp til at studenter på MA-nivå skal trekke inn den 

diskrimineringsrettslige bevisbyrderegelen, men noen studenter velger antakelig å gjøre dette. 

Å trekke inn bevisbyrderegelen bør ikke trekke ned, men det trekker heller ikke opp, fordi 

oppgaven ikke legger opp til at kandidatene skal gå nærmere inn i bevissituasjonen.  

Nærmere om spørsmål 2: 

Spørsmål 2 tester studentene i å vise forskjeller og trekke linjer mellom vernets individuelle 

side (som oppgave 1 er et eksempel på), og offentlige myndigheters strukturelle plikt til å 

arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i 

fengsler. Forholdet mellom vernets individuelle og strukturelle side er beskrevet i 

hovedlitteraturen.  

Det er flere måter å besvare oppgave 2 på. Det sentrale er at kandidatene med egne ord viser 

god forståelse for hva som er hovedforskjeller – og sammenhengen – mellom vernets 

individuelle og strukturelle side, gjerne ved å bruke eksempler fra oppgaveteksten. 

Blant annet vil kandidatene kunne fremheve at offentlige myndigheter har strukturelle 

forpliktelser uavhengig av om det har oppstått enkelttilfeller med diskriminering, at 

individuelle saker imidlertid kan synliggjøre områder det det finner sted forskjellsbehandling 

(slik som oppgave 1) – og motsatt – at rapporter om diskriminerende strukturer synliggjør at 

individer vil kunne påberope seg brudd på diskrimineringsvernet. LDO-rapporten «Innsatt og 

utsatt» i oppgaveteksten, er et eksempel på at det rettes oppmerksomhet mot strukturelle 

forhold, som samtidig vil kunne aktualisere enkeltsaker om diskriminering fra enkeltpersoner. 

Videre vil også noen kanskje nevne at Tromsø fengsel-saken er et eksempel på at 

Diskrimineringsnemnda behandlet et kjønnsdiskriminerende soningsregime, på bakgrunn av 

at saken ble brakt inn for den av LDO. Dette synliggjorde nær forbindelse mellom vernets 

individuelle og strukturelle side. 

Nærmere om spørsmål 3: 

Det er flere måter å besvare spørsmål 3 på. Det sentrale er kandidatenes evne til å bruke 

funnene i rapporten «Innsatt og utsatt» til å identifisere og drøfte innholdet i strukturelle 

forpliktelser etter nasjonal og internasjonal rett. 

Når det gjelder nasjonale rettslige forpliktelser, står ldl. § 24 om offentlige myndigheters 

aktivitetsplikt sentralt. Bestemmelsen pålegger blant annet fengselsmyndigheter en plikt til 

aktivt likestillingsarbeid. I bestemmelsens første ledd første punktum slås det fast at offentlige 

myndigheter skal i «all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 



likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6», herunder diskriminering på grunn av 

kjønn. I første ledd annet punktum heter det videre: «Plikten innebærer blant annet at 

offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert 

vold og motarbeide stereotypisering.» Oppgaveteksten legger opp til at kandidatene både bør 

knytte kommentarer til § 24 første ledd første og annet punktum. En vurdering av plikten etter 

annet punktum er naturlig idet det følger av oppgaveteksten at det er et problem at kvinner i 

fengsel opplever «uønsket seksuell oppmerksomhet fra mannlig innsatte» mv. 

Offentlige myndigheters plikt til å ta aktive skritt for å motvirke kjønnsbasert vold og seksuell 

trakassering er også forankret i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og 

Istanbulkonvensjonen. Disse forpliktelsene bør trekkes inn (se kompendiets kapittel 7). 

Videre bør også menneskerettighetenes oppfyllelsesforpliktelse trekkes inn i forbindelse med 

beskrivelsen av offentlige myndigheters generelle aktivitetsplikt (se kompendiets kapittel 10 

punkt 10.3.) 

Noen kandidater vil muligens trekke inn redegjørelsesplikten i ldl § 24 annet ledd. Dette er for 

så vidt relevant, men ikke nødvendig for å besvare oppgave 3 på en god måte. 

Noen studenter vil kanskje nevne håndheving og sanksjonering av vernets strukturelle side. 

Dette kan være et pluss, særlig dersom det lages en tydelig kobling til denne konkrete 

oppgavens kontekst (offentlig myndighetsutøvelse i fengsel). Sensuren må imidlertid ta høyde 

for at håndheving og sanksjonering av vernets strukturelle side er pensum på masternivå, men 

ikke på bachelornivå.  

*** 

Denne sensorveiledningen berører en del viktige sider ved høstens eksamen. For å oppnå 

karakteren A er det imidlertid ikke nødvendig å berøre alt som er nevnt i denne 

sensorveiledningen. Vurderingskriteriene for karakterene A-F er nærmere beskrevet her: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1590/JUR1590_sensorveiledning.html 

(JUR1590) og her:  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5590/JUS5590_sensorveiledning.html 

(JUS5590).  

 

Sensorveiledningen har heller ikke til hensikt å være uttømmende.  

 

 

Vibeke Blaker Strand (fagansvarlig) 

 

Oslo, 8. desember 2021 

 

  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1590/JUR1590_sensorveiledning.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5590/JUS5590_sensorveiledning.html

