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Debattledaren, chefsjurist, ekon.dr. Max Oker-Blom, Finland, hälsade alla
välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referent, professor Jonas Malmberg, Sverige:

Bevisfrågor i diskrimineringstvister har tilldragit sig stor uppmärksamhet. En
central fråga är hur reglerna om bevisbörda och beviskrav i diskrimineringstvis-
ter skall utformas för att underlätta en effektiv tillämpning av reglerna.

Vid diskussionen om reglernas effektivitet finns det skäl att ställa frågan vad
som avses med effektivitet. En typ av effektivitet är att individuella fall vilka
verkligen täcks av de aktuella diskrimineringsförbuden också skall leda till ”fäl-
lande domar”. I den mån det är detta som avses har bevisfrågor en central be-
tydelse. Ofta torde man dock när man talar om effektivitet avse att lagstiftning-
en skall bidra till att uppnå dess allmänna ändamål; att bekämpa diskriminering
på grund av t.ex. etnisk tillhörighet. När man diskuterar reglernas effektivitet
utifrån detta perspektiv är bevisfrågor mindre framträdande. Jag menar att den
kritik som riktas mot att det är svårt att ”bevisa” diskriminering i själva verket
inte handlar om bevisfrågor utan beror på outtalade skillnader i uppfattning om
vad som utgör diskriminering i lagens mening. I grund och botten rör det sig
om att lagens diskriminerings-förbud inte täcker de förhållanden som i sam-
hällsdebatten ses som diskriminering eller i vart fall att förbuden inte är ägnade
att motverka diskriminering på det sätt som förväntas. 

Under de senaste decennierna har diskriminering i samhällsdebatten kommit
att ersätta klass som central förklaringsram för sociala skillnader och orättvisor.
I samhällsdebatten används uttrycket diskriminering normalt som beteckning
för situationer där individer eller grupper på ett orättfärdigt sätt behandlas olika.



Det råder dock stora åsiktsskillnader såväl om vilka situationer som skall anses
utgöra diskriminering, som hur dessa skall förklaras och åtgärdas. Inom lagstift-
ningen har begreppet diskriminering en tydligare innebörd och funktion.
Begreppet diskriminering utgör i lagtext en del av en reglering som förbjuder
vissa typer av handlande och fungerar här som ett klassiskt kopplingsbegrepp.
Det utgör ett samlingsbegrepp för en grupp av kumulativa eller alternativa
rättsfakta, till vilka en grupp rättsföljder är kopplade. 

Diskrimineringsförbuden kan sägas innefatta tre grundläggande förutsätt-
ningar: en arbetstagare eller arbetssökande missgynnas (behandlats mindre
förmånligt), samt att missgynnandet har samband med någon av diskrimine-
ringsgrunderna (kön, etnisk härkomst etc.). De tre centrala rekvisiten i diskrimi-
neringsförbuden är alltså missgynnande, orsakssamband och diskriminerings-
grund. Jag tänkte säga något om kravet på orsakssamband.

Man kan skilja mellan olika typer av orsakssamband (kausalitet). Den typ av
orsakssamband som krävs enligt diskrimineringslagstiftningen (i vart fall i
Sverige) kan beskrivas som agentorienterad. Det förutsätts att missgynnandet
orsakats av någon viljemässig handling från den diskriminerandes (arbets-
givares) sida. Inom juridiken ses detta ofta som en mer eller mindre självklar ut-
gångspunkt för att enskilda skall få åläggas sanktioner i form av t.ex. skade-
stånd. Kravet på orsakssamband innebär inte att domstolen behöver pröva vilka
avsikter arbetsgivaren haft (vilka syften denne velat nå) med åtgärden. Det är
tillräckligt att arbetsgivaren vid sitt handlande tagit hänsyn till t.ex. arbetstaga-
rens kön (diskrimineringsgrunden). Den svenska Arbetsdomstolen har uttryckt
saken så att diskrimineringsgrunden (åtminstone delvis) skall ha varit styrande
för arbetsgivarens handlande eller att arbetsgivaren (åtminstone delvis) motive-
rat åtgärden med skäl hänförliga till diskrimineringsgrunden. Det avgörande är
alltså vilka arbetsgivarens bevekelsegrunder varit för att vidta den ifrågasatta
åtgärden eller – annorlunda uttryckt – dennes handlingsskäl. 

Även i samhällsdebatten torde diskrimineringsbegreppet innefatta ett krav på
orsakssamband mellan missgynnande och diskrimineringsgrund. Ofta utgår
man dock från en annan typ av kausalitet än den agentorienterade. Istället för att
söka en orsaksrelation mellan ett visst subjekts handlande (agenten, dvs. arbets-
givaren) och missgynnandet, söker man förstå orsakssambandet genom att klar-
lägga de faktorer, ”lagar” eller regelbundenheter vilka leder till vissa effekter.
Missgynnandet ses som relaterade till strukturella förhållanden i samhället eller
till det förhållningssätt som samhällets institutioner har till personer med t.ex.
olika kön eller etniska tillhörighet. Kan man på aggregerad nivå belägga ett
samband mellan diskrimineringsgrunden och missgynnanden (t.ex. att gravida
ofta nekas anställning eller att kvinnor normalt har lägre lön än män trots att de
utför likvärdigt arbete) föreligger ett relevant orsakssamband. När samma
relation uppträder i individuella fall ses detta som en konkret tillämpning av
dessa strukturella förhållanden. Och därmed är kravet på kausalitet uppfyllt.
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Det jag vill säga med detta är inte att det ena synsättet är riktigare än det
andra. Poängen är istället att denna – normalt outtalade – skillnad i syn på
kausalitetskravet som kommer till uttryck i rättsreglerna respektive i samhälls-
debatten kan utgöra en viktig förklaring till uppfattningen att det är svårt att
”bevisa att diskriminering förekommit”.

Jag skall nu gå över till att tala om kravet på jämförelseperson i likartad
jämförbar position.

Jag framhöll nyss att de tre grundläggande rekvisiten är missgynnande,
orsakssamband och diskrimineringsgrund. Av definitionerna i diskriminerings-
direktiven framgår vidare att den som diskriminerats skall ha be-handlats mind-
re förmånligt än ”annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha
behandlats i en jämförbar situation”. Man kan fråga sig hur detta krav på
jämförelse förhåller sig kravet på missgynnande och orsakssamband. Utgör
detta krav på en jämförelse med en faktisk eller hypotetisk person i en jämför-
bar situation (ytterligare) en nödvändig förutsättning (ett rekvisit i rättsregeln)
för att diskriminering skall föreligga? 

Svaret är enligt min mening nej. Av definitionen framgår att jämförelsen
skall kunna ske med inte bara en konkret annan person, utan (alternativt) med
hur en hypotetisk person skulle ha behandlats. Den fråga som skall ställas är
alltså om en arbetstagare med annat kön skulle ha behandlats annorlunda. Efter-
som någon konkret jämförelse inte behöver genomföras är prövningen identisk
med ett krav på orsakssamband mellan missgynnande och diskriminerings-
grund. Att fråga hur arbetsgivaren skulle ha behandlat en arbetstagare med
annat kön är detsamma som att fråga om arbetstagaren skulle ha behandlats
annorlunda om han tillhört ett annat kön eller – annorlunda uttryckt – om
behandlingen orsakats av diskrimineringsgrunden kön. Orsakssambandet finns
redan beskrivet i definitionen (”på grund av kön”). Mot denna bakgrund är det
enligt min mening missvisande att beskriva kravet på faktisk eller hypotetisk
jämförelse person som ett egentligt rekvisit i regeln. Kravet på jämförelseper-
son kan därför saklöst strykas ut lagtexten.

Det sagda betyder naturligtvis inte att jämförelser med faktiska personer i
jämförbara situationer saknar betydelse i diskrimineringstvister. Sådana jämfö-
relser kan ha betydelse på två sätt. För det första kan jämförelser med faktiska
jämförelser ha betydelse som bevisning (bevisfakta) för att det föreligger ett or-
sakssamband mellan diskrimineringsgrunden och missgynnandet. Om en
kvinna har lägre lön än en man i en jämförbar situation brukar det presumeras
att missgynnandet har samband med kön. För det andra utgör en sämre behand-
ling av en arbetstagare än en faktisk jämförelseperson i en likartad situation en
typ av situation där ett missgynnande föreligger. Men ett missgynnande kan
även föreligga utan att någon jämförelse görs med hur andra har behandlats,
t.ex. om arbetstagaren sägs upp på grund av graviditet. Man kan därför uttrycka
saken så att den faktiska åtskillnaden i behandling utgör ett konkret rättsfaktum
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i förhållande till rekvisitet (abstrakt rättsfaktum) i regeln (dvs. att ”missgynna”).
Uttrycket konkret rättsfaktum används som beteckning för de faktiska omstän-
digheter på verklighetsplanet som jämförs med hur regeln har formulerats.

Bevisbördedirektivet innehåller en regel om bevislättnad i diskriminerings-
tvister. 

”Medlemsstaterna skall i enlighet med sina nationella rättssystem vidta
nöd-vändiga åtgärder för att säkerställa att det, när personer, som anser
sig kränkta genom att principen om likabehandling inte har tillämpats på
dem, inför domstol eller annan behörig instans lägger fram fakta som ger
anledning att anta det har förekommit direkt eller indirekt diskrimine-
ring, skall åligga svaranden att bevisa att det inte föreligger något brott
mot principen om likabehandling.”

Motsvarande bestämmelse återfinns i direktivet mot etnisk diskriminering
(artikel 8) och det allmänna likabehandlingsdirektivet (artikel 10.1). 

Regeln brukar beskrivas så att bevisbördan är delad mellan parterna. Den
som anser sig diskriminerad skall lägga fram fakta (omständigheter) som ger
domstolen anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad. Om
detta lyckas har arbetsgivaren att visa/styrka att hans handlande inte har något
samband med diskrimineringsgrunden.

Ett problem med bevisbörderegeln, såsom den beskrivits ovan, är att denna
tycks föreskriva en delad bevisbörda för ett och samma rättsfaktum. En sådan
uppdelning anses inte logiskt möjlig eller i vart fall inte förnuftig. 

Låt mig förklara. Bevisvärdering brukar, åtminstone i Sverige, beskrivas som
den intellektuella verksamhet vilken förekommer vid plädering och över-lägg-
ning. 

Antag att en arbetstagare har omplacerats till ett smutsigt och dåligt betalt
arbete. Arbetstagarsidan gör gällande att det finns ett orsaks-samband mellan
omplaceringen och arbetstagarens sexuella läggning (rättsfaktum). Arbetsgivar-
sidan förnekar att ett sådant samband före-ligger. Som stöd för att ett orsaks-
samband föreligger för arbetstagarsidan fram bevisning om att omplaceringen
tillgreps strax efter att arbetstagaren i en tidningsartikel berättat att han var
homosexuell (bevisfaktum a). Arbetsgivarsidan åberopar vittnesbevisning till
styrkande av dels att man sakande kännedom om arbetstagarens sexuella
läggning (bevisfaktum b), dels att omplacer-ingen företogs av organisatoriska
skäl (bevisfaktum c). 

Enligt traditionell uppfattning skall domstolen med beaktande av alla dessa
tre bevisfakta bilda sig en uppfattning om sannolikheten för att ett relevant
orsaks-samband (rättsfaktum) föreligger. Om denna typ av bevisprövning
tilläm-pas skall även av arbetsgivaren framförda bevisfakta (b och c) beaktas
vid prövningen om arbetstagarsidan gjort det antagligt att diskriminering förele-
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gat. Att för sådana fall tala om en delad bevisbörda är missvisande. Om såväl
arbetstagarens som arbetsgivarens bevisfakta beaktas i ett sammanhang kan inte
arbetstagarsidan först göra antagligt att ett orsakssamband föreligger, samtidigt
som arbetsgivarsidan visar att någon orsakssamband inte föreligger. Arbetstaga-
rens och arbetsgivarens bevistemata (dvs. att orsakssamband förelegat respekti-
ve inte förelegat) är oförenliga i den meningen att båda inte kan vara sanna.

En sådan uppdelning kan tänkas fungera om bevisprövningen sker i två led
på så sätt att domstolen värderar vardera parts bevisning för sig. Detta är möj-
ligt om den bevisning som vardera part förebringar hänför sig till olika förlopp
eller faktiska omständigheter (t.ex. bevisfaktum a och bevisfaktum c i exemplet
ovan). Däremot lär en sådan uppdelning av bevisprövningen inte fungera om
parternas bevisning hänför sig till samma faktiska omständigheter (t.ex. a och b
i exemplet). Det är dock inte enkelt att i praktiken hålla isär dessa två fall.

Mot bakgrund härav är det olämpligt att införa en regel med en delad bevis-
börda för ett och samma rättsfaktum.

Som framgått ovan är medlemsstaterna enligt diskrimineringsdirektiven
skyldiga att införa bevislättnader för den som anser sig utsatt för diskrimine-
ring. Däremot kan direktiven knappast anses ålägga medlemsstaterna att införa
en regel med delad bevisbörda för samma rättsfaktum. Tvärtom kan man med
fog hävda att det är väl förenligt med dessa att införa bevispresumtioner (præ-
sumtiones juris). En sådan presumtion utpekar ett visst faktum – en presume-
rande omständighet – vilken kastar om bevisbördan för existensen för ett annat
faktum (rekvisitet i regeln). Presumtionen får motbevisas. Det är också möjligt
att genom andra omständigheter visa existensen av rättsfaktum.

Direktivet skulle med denna tolkning ålägga medlemsstaterna att i nationell
rätt utpeka de omständigheter vilka skall anses utgöra tillräckligt bevis (presu-
merande omständigheter) för att ett relevant orsakssamband (rättsfaktum) före-
ligger. 

Tack för ordet.

Korreferent, professor Gudrun Holgersen, Norge:

Jeg vil først presisere at jeg ikke har noen bakgrunn som bevisteoretiker, og jeg
kommer ikke til å bevege meg i de høyere teoretiske sfærer. Mitt engasjement i
dette temaet skriver seg særlig fra praktisk arbeid med anvendelse av den
norske likestillingsloven gjennom Klagenemnda for likestilling, samt arbeid
med forberedelse av norsk lovgivning om etnisk diskriminering. 

Referenten har naturlig nok tatt utgangspunkt i EU-direktivene. Disse gjelder
for alle de nordiske landene, etter at Norge og så vidt jeg forstår også Island har
sluttet seg til EUs såkalte „ikke-diskrimineringspakke“. Ved fortokning og
anvendelse av diskrimineringslovgivningen i det enkelte land, vil de nasjonale
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reglene derved måtte ses i lys av den overordnede EU-reguleringen. Samtidig
kan de ulike landene kan ha valgt noe ulike måter å regulere de aktuelle spørs-
målene på og litt forskjellige formuleringer i lovgivningen i forbindelse med sin
implementering av direktivene. Det kan da oppstå en del fortolkningsspørsmål,
ikke bare direkte i tilknytning til EU-direktivene, men også i forbindelse med
hvert enkelt lands nasjonale lovgivning. Direktivene inneholder dessuten bare
minstekrav, slik at de enkelte landene kan gå lenger enn EU-direktivene, for
eksempel ved å utforme bevisregler som går lenger i å styrke posisjonen til den
som hevder å være diskriminert.

Referentens tese 3 knytter seg direkte til bevisreglene i EU-retten og de krav
disse stiller til den nasjonale lovgivningen, på et mer generelt plan. Kanskje
kunne også noen mer konkrete fortolkningsspørsmål vært tatt opp. Jeg vil like-
vel for det aller meste holde meg innenfor de rammer referenten har trukket
opp, og gir i det følgende noen kommentarer i tilknytning til hver av referentens
tre teser.

Tese 1 knytter seg til diskrimineringsforbudene som helhet, bevisreglene
inkludert. Det hevdes at dagens regler er kompliserte og vanskelige å fortolke,
og at det bør foretas endringer. Jeg forstår det slik at det siktes til både EU-reg-
lene og den nasjonale lovgivning. 

Jeg vil her peke på at dette feltet har vært grundig utredet både på EU-plan
og nasjonalt plan de senere årene. I disse utredningene har det også vært trukket
på erfaringene med den lovgivning som allerede har eksistert i en god del år,
om kjønnsdiskriminering, og praksis på grunnlag av denne, både på EU-plan og
nasjonalt plan. Mye må anses avklart gjennom teori og praksis.

Men dersom vi mener at det foreligger svakheter og uklarheter i lovgivnin-
gen, skal vi selvsagt ikke avholde oss fra å påpeke dette selv om regelverket
nylig har vært gjennomgått. Men mitt spørsmål vil da være om reglene egentlig
er så kompliserte, sett i lys av den klargjøring som har funnet sted, og om det
egentlig er noe påtrengende behov for endringer. I forhold til bevisreglene kan
det samtidig kanskje sies at nettopp referentens gjennomgang og problematise-
ring av disse reglene viser at det er uklarheter her som gjør at reglene bør presi-
seres. Men jeg vil stille spørsmål om det hele da gjøres mer innviklet enn det
behøver å være, og om det tross alt fungerer rimelig greit i praksis. Hvordan vi
skal se på behovet for endring, vil da være avhengig av hvordan vi forholder
oss til de påstandene som er satt frem i tese 3, noe jeg straks kommer tilbake til. 

Men som nevnt gjelder tese 1 også utformingen av selve diskrimineringsfor-
budene. Vi har neppe her og nå grunnlag for å drøfte dette særlig inngående.
Det gis også bare en kort oversikt i referatet, og jeg vil bemerke at jeg for det
meste er enig i referentens fremstilling. 

Jeg vil likevel nevne ett punkt, hvor jeg ikke helt forstår referentens fremstil-
lingsmåte: Han sier at indirekte diskriminering innebærer en utvidelse av „dis-
krimineringsgrunden“ (s. 249). Med „diskrimineringsgrunden“ må menes de
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diskrimineringsgrunnlag som omfattes av lovgivningen, dvs. kjønn, religion,
etnisk opprinnelse, seksuell legning osv. Verken direkte eller indirekte diskrimi-
nering knyttet til andre grunnlag dekkes. Referenten synes å forklare sin
påstand med at indirekte diskriminering dekker handlinger som er til ulempe på
grunn av omstendigheter som gir en kjønnsskjev effekt. Jeg synes likevel ikke
det er særlig treffende å si at diskrimineringsgrunnene utvides med dette.

Spørsmål om endring og klargjøring av reglene omhandles også som del av
referentens tese 2. Så vidt jeg forstår, er formålet her likevel et litt annet enn i
tilknytning til tese 1: å gjøre det klarere for allmennheten hva som er diskrimi-
nering i lovens forstand, ettersom referenten sier at påstander om at diskrimine-
ring er vanskelig å bevise, i stor grad skyldes at de som hevder dette, har en
annen oppfatning av hva som er diskriminering enn det som juridisk sett omfat-
tes av dette begrepet. Det kan sikkert være riktig at det kan være en viss for-
skjell, og at noen grupper kan føle seg urettferdig dårlig behandlet og dårligere
stilt enn andre, og selv vil kunne bruke „diskriminering“ om dette fenomenet,
uten at det egentlig dreier seg om den form for diskriminering som dekkes av
rettslige forbud. Jeg er likevel litt usikker på hvordan referentens tese om at dis-
kriminering oppfattes annerledes i samfunnsdebatten enn i juridisk sammen-
heng, kommer inn i forhold til bevisspørsmålene. Han synes jo samtidig å
akseptere at det ofte er vanskelig for den som anser seg diskriminert å „ta fram
utredning för att styrka att diskriminering förekommit“ (jf sammenfatningen).
Det ser da ut til at han legger til grunn at også i relasjon til diskriminering som
dekkes av lovforbudet, kan det være vanskelig for den krenkede å føre tilstrek-
kelig bevis. Han stiller opp som det sentrale spørsmålet hvordan reglene om
beviskrav skal utformes for å sikre en effektiv anvendelse av reglene. 

Jeg kan da uansett vanskelig se at spørsmålet om forskjeller i oppfatning av
hva som er diskriminering, har noen stor relevans for hovedtemaet om bevis, og
stiller derved spørsmål om det er grunn til å gå særlig inn på tese 2 i debatten. 

Jeg mener i alle fall at det er tese 3 som er den mest sentrale og som fortjener
mest oppmerksomhet.

Referenten sier at bevisbyrderegelen i direktivene vanligvis beskrives slik at
bevisbyrden er delt for ett og samme rettsfaktum. Han argumenterer mot denne
forståelsen, og lanserer en alternativ forståelse som går ut på at direktivene
legger opp til at medlemsstatene kan innføre bevispresumsjoner.

Jeg stiller meg spørrende til om det stemmer at bevisreglene beskrives på
denne måten. At begrepet „delt bevisbyrde“ brukes, er klart nok, men presise-
ringen „for ett og samme rettsfaktum“ har jeg ikke sett brukt. Men jeg tror at
noe av problemet skyldes bruken av selve begrepet „delt bevisbyrde“, – et
begrep som ikke forklares nærmere av referenten. Det reelle innholdet av bevis-
reglene følger uansett av reglenes utforming, og ikke av dette begrepet, som
kun brukes i omtale av bevisbyrdereglene og ikke i selve reglene. Min påstand
vil være at begrepet ikke er spesielt velegnet i denne sammenhengen, at det har
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vært brukt noe ureflektert, men at det innholdet som vanligvis legges i reglene
ikke nødvendigvis er noe vesentlig annerledes enn det referenten tar til orde for. 

Når det gjelder selve bruken av begrepet „delt bevisbyrde“, kan jeg også vise
til en nylig fremlagt offentlig utredning i Norge (NOU 2005: 8 Likeverd og til-
gjengelighet, om diskriminering av funksjonshemmede, lagt frem 18. mai
2005), hvor ordet „delt“ konsekvent settes i anførselstegn i denne sammenhen-
gen, og hvor det gis klart uttrykk for at betegnelsen „delt“ bevisbyrde er misvi-
sende for en regel med det aktuelle innholdet. 

Jeg vil da skissere det som jeg mener er den vanlige oppfatningen av innhol-
det, og deretter sammenholde det med referentens alternative forståelse. Slik jeg
forstår det, medfører reglene at bevisbyrden skifter mellom partene, dvs. at den
på visse vilkår går over fra den ene til den andre. Bevisbyrden vil aldri vært delt
i den forstand at begge parter har bevisbyrden for samme rettsfaktum samtidig.
I teorien har det gjerne vært fremhevet at ved absolutt tvil, vil tvilen gå ut over
den av partene som har bevisbyrden, jf. begrepet „tvilsrisikoen“. Det sier seg
selv at tvilen ikke kan gå ut over begge parter samtidig – da ville bevisspørsmå-
let ikke kunne løses.

Dette skiftet av bevisbyrden inntrer ifølge reglene når det er fremlagt fakta
eller faktiske omstendigheter som „gir grunn til å tro“, „giver anledning til at
formode“ el.l., at det har forekommet direkte eller indirekte diskriminering. Når
dette er tilfellet, kan det nettopp sies at det er etablert en presumsjon for at
lovstridig diskriminering har forekommet. Men så langt er det altså saksøker
som har bevisbyrden. (I parentes kan det bemerkes at dersom saksøker ikke
klarer å etablere en slik presumsjon, men likevel ønsker å føre saken, må den
behandles videre uten at de særskilte bevisreglene kommer inn.)

Men når denne presumsjonen er etablert, går bevisbyrden over på saksøkte,
som da må fremlegge opplysninger som avsvekker den presumsjonen som fore-
lå i første omgang. Klarer han ikke dette, vil avgjørelsen bli i favør av saksøker,
altså i samsvar med den først etablerte presumsjonen. Jeg har da vanskelig for å
se at det skulle være noe teoretisk problem forbundet med å si at bevisbyrden
for ett og samme rettsfaktum, for eksempel for årsakssammenheng mellom
handlingen og diskrimineringsgrunnlaget, (jf også referentens eksempel på s.
251), først ligger på saksøkeren, og så går over på saksøkte. 

Men samtidig er jeg enig i at dette ikke i noe fall gir noe godt bilde av hvor-
dan bevisvurdering faktisk foretas i praksis. Slik som reglene er formulert,
synes de nærmest å bygge på at avgjørende myndighet foretar en egen og sepa-
rat bevisvurdering i første omgang, etter kun å ha hørt saksøkers fremstilling,
og tar foreløpig standpunkt på dette grunnlag. Som referenten påpeker, skjer det
ikke på denne måten i praksis, i hvert fall ikke ved domstolene (muligens kan
dette være annerledes ved særskilte håndhevende organer, som kan tenkes å
foreta en slik separat vurdering i første omgang slik at saken forelegges innkla-
gede med informasjon om organets foreløpige standpunkt). Det vil foretas en
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samlet vurdering av alle fremlagte opplysninger, og avgjørelsen vil som ellers
måtte legge til grunn det som til slutt fremtrer som mest sannsynlig.

Det spørsmål som da må stilles, er både hvilken betydning reglene egentlig
har mer generelt, og hvordan de rent faktisk vil kunne anvendes ved domstole-
ne.

Mitt standpunkt er at reglene egentlig ikke har så stor betydning, – noe som
også har vært uttrykt i en rekke sammenhenger, for eksempel i forarbeidene til
den norske loven om etnisk diskriminering, hvor departementet bl.a. sier at
„delt bevisbyrde uansett ikke innebærer noe betydelig avvik fra de alminnelige
prosessuelle regler“ (Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) s. 129). Den betydningen de
har, ligger etter min mening i to forhold:

Det første er at det skal mindre til enn ellers før bevisføringsansvaret går
over på saksøkte, på grunn av at „formuleringen „grunn til å tro“ angir en
lempeligere standard enn det alminnelige beviskravet i sivile saker om sannsyn-
lighetsovervekt“ (jf. Ot.prp. nr. 33 s. 130). Men ved avsluttet bevisføring
gjelder den alminnelige regelen om at det mest sannsynlige faktum skal legges
til grunn. 

Det andre er at ved absolutt tvil, skal tvilen gå utover saksøkte. Den først
etablerte presumsjonen slår da igjennom. Men i praksis vil det nok sjelden være
slik at dommeren „melder pass“ og erkjenner en slik absolutt tvil. (Jf. også den
nevnte NOU 2005: 8, som legger til grunn de samme synspunktene).

Hvordan kan dette praktiseres ved domstolene, som foretar en samlet bevis-
vurdering etter at alle bevisfakta er lagt frem fra begge parter? Det kan kanskje
sies at reglene i stor grad retter seg mot saksøkte, som får et ekstra press på seg
til å fremføre bevis. For domstolen vil de i stor utstrekning ikke få noen
praktisk betydning. Men er det stor tvil i saken, vil likevel domstolen, på tross
av at det foretas en samlet vurdering, måtte ta et selvstendig standpunkt til om
opplysningene fremlagt av saksøker er tilstrekkelig til å etablere den nødvendi-
ge presumsjonen, som da vil slå igjennom hvis det til slutt skulle foreligge
absolutt tvil. Det er altså da saksøkte som har tvilsrisikoen.

Da er mitt videre spørsmål knyttet til referentens tese, om hans hovedanlig-
gende er å søke etter en forståelse av EU-reglene – og de nasjonale reglene –
som kan føre til en større grad av bevislettelser for den som anser seg diskrimi-
nert, slik at reglene likevel få større betydning enn det jeg har skissert. Jeg skal
her nøye meg med å skissere noen spørsmål som kanskje kan belyses nærmere
under debatten:

Når referenten sier at EU-direktivene tillater medlemsstatene å innføre bevis-
presumsjoner, er dette da noe annet enn det som allerede er vedtatt i de ulike
landene og som ligger ganske tett opp til EU-direktivenes formulering?

Er meningen at de enkelte landene i sin praksis (eventuelt også i sin lovgiv-
ning?) kan utvikle retningslinjer som sier hvilke omstendigheter som må fore-
ligge for at en presumsjon kan etableres? Vil da eksistensen av slike omstendig-
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heter i senere saker automatisk føre til at presumsjonen for at diskriminering har
funnet sted anses etablert, uten at det er nødvendig med noen konkret vurde-
ring?

Vil dette i så fall kunne få noen særlig betydning, ettersom det neppe vil
være særlig mange saker som kommer opp i praksis, i hvert fall ikke for dom-
stolene? Og vil ikke samtidig sakene lett kunne være såpass forskjellige at
eventuelle oppstilte standarder stadig vil måtte suppleres i nye saker?

Jeg synes altså det er en del uklarheter her – også når det gjelder hvilken
betydning referentens alternative tolkning har i forhold til den måten å forstå
reglene på som jeg har skissert – som bør søkes klargjort i debatten. 

I forhold til andre del av tese 3 om at EU-rettens krav til innføring av bevis-
lettelser bare gjelder situasjoner „där de normala beviskraven skulle riskera att
äventyra diskrimineringsförbudets effektiva genomförande“, vil jeg bare reise
spørsmål om det er mulig å foreta en slik avgrensning i praksis, – hvordan dette
kan gjøres, og hvilken betydning det vil kunne ha.

Statistikk som bevis

Et siste spørsmål jeg vil trekke frem, gjelder anvendelse av statistisk materiale
som bevis i saker om indirekte diskriminering. Dette er ikke nevnt i referatet,
men det har betydning i forhold til spørsmålet om å etablere presumsjon for at
diskriminering har funnet sted.

I EU-retten har dette vært en del fremme. For så vidt angår kjønnsdiskrimi-
nering, har EU-domstolen lagt til grunn at om saksøkeren viser at betydelig
flere personer av det ene kjønnet kommer dårlig ut som følge av en tilsynelaten-
de kjønnsnøytral bestemmelse, oppstår det en presumsjon for indirekte diskri-
minering. I enkelte saker har domstolen også stilt krav om at slike statistiske
opplysninger må foreligge. Videre er det for eksempel i fortalen pkt. 15 til
begge de to nyeste EU-direktivene uttrykkelig sagt at særlig ved indirekte
diskriminering, skal det være tillatt å anvende alle bevismidler, herunder statis-
tisk materiale, ved avgjørelsen av om diskriminering foreligger. Men det kan
neppe trekkes ut av dette noe mer selvstendig krav om at statistisk materiale
alltid må foreligge. Utgangspunktet må vel fortsatt være at det må foretas en
konkret vurdering av de opplysninger som foreligger.

Særlig når det gjelder diskriminering på etnisk grunnlag, er det samtidig
spørsmål om på hvilken måte og eventuelt i hvilken grad det vil være ønskelig å
fremskaffe statistisk materiale i det hele tatt. Ønsker vi at det skal foretas mer
formelle registreringer og kartlegging av etnisk bakgrunn/ opprinnelse på ulike
områder, for eksempel på arbeidsplasser eller på studiesteder? Dette har vært
mye omdiskutert. For eksempel i England har dette vært gjort i stor utstrekning,
først og fremst innen arbeidslivet, og det påstås å være gode erfaringer med
dette. Det er samtidig tre prinsipper som hele tiden fremheves og som må være
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styrende: konfidensialitet, informert samtykke, frivillig selv-identifisering med
en bestemt gruppe. 

Det er videre spørsmål hva slik statistikk kan brukes til. Det kan være med
på å gi et bilde av situasjonen for ulike etniske grupper mer generelt sett, noe
som igjen kan gi grunnlag for iverksettelse av ulike politiske tiltak for å bedre
forholdene for grupper som ser ut til å komme dårlig ut. Men vårt problem er
altså i hvilken grad slikt materiale vil kunne ha betydning som bevisfakta ved
den rettslige vurderingen av om det foreligger diskriminering i lovens forstand.
Jeg nøyer meg i denne omgang med å stille spørsmålet, og overlater til debattle-
der å ta stilling til om dette er noe som bør følges opp i debatten.

Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, Danmark:

Referenten siger s. 243, at „diskriminering“ igennem de sidste årtier i samfunds-
debatten har erstattet „klasse“ som central forklaringsramme m.h.t. sociale ulig-
heder og urimeligheder. Heri har han utvivlsomt ret. Mennesket er tilbøjelig til at
opstille mantra som navigationsinstrumenter i en kompliceret verden. Disse mantra
får imidlertid let et flydende indhold, og der teoretiseres over dem på en måde,
som puffer teoretikerne længere og længere væk fra den praktiske virkelighed. 

Med hensyn til bevisproblemet i den nye diskriminationsret, er det derfor
nærliggende at spørge: Hvad er den praktiske virkelighed i en retssal, når dom-
meren fastlægger, hvilket faktum han skal applicere retsreglerne på?

Det er for mig at se her væsentligt at tage udgangspunkt i, at den ydre ramme
for bevisvurderingen er forfatningsordningen, der via adskillelsen af den lovgi-
vende og den dømmende magt indebærer, at den konkrete stillingtagen til, hvad
der kan anses for faktum i den enkelte sag, tilkommer domstolene. Eftersom be-
slutning om dette anliggende er domstolenes suveræne kompetence, er bevis-
vurderinger heller ikke noget, som kan styres endsige bindes af lovgiver gen-
nem forhåndsregler om, hvad dommeren skal anse for bevist som faktum under
bestemte forudsætninger. Langt mindre er det derfor noget, der kan gives bin-
dende forhåndsregler om i EU-direktiver. Vi har for længst opgivet landskabslo-
venes system, ifølge hvilket man kunne være sikker på, hvad der i forskellige
situationer var bevismæssigt nødvendigt, ved at føre partsed med et efter sagens
karakter nærmere i loven angivet antal mededsmænd. Lovgiver kan højst
bestemme, hvem der skal føres beviset for et bestemt faktums tilstedeværelse.

Med dette for øje skal vil som jurister passe på, at vor megen viden ikke får
os til at tabe orienteringen. Hvad vil der foregå i hovedet på en dommer, når han
skal afgøre en sag i lyset af de nye regler om såkaldt „delt“ bevisbyrde?

Han skal ifølge disse først afgøre, om der er fremført „faktiske omstændighe-
der, som giver anledning til at formode, at der har været tale om direkte eller
indirekte forskelsbehandling“. I bekræftende fald skal han dernæst afgøre, hvor-
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vidt indklagede har bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.
Se Bevisbyrdedirektivets artikel 4.

Hvilken ændring indebærer dette i forhold til, hvad der i forvejen gælder
efter almindelige retsregler?

Der vil også uden et bevisbyrdedirektiv gennem retspraksis udvikle sig en på
almindelig erkendelse af forskellige praktiske situationers natur bygget forståel-
se m.h.t. hvilke fakta, der giver anledning til at formode, at der foreligger
forskelsbehandling. Når dette er konstateret, vil det efter almindelige bevisreg-
ler være arbejdsgiveren, der må sandsynliggøre, at denne forskelsbehandling
har en i forhold til reglernes sigte legitim grund.

Det er klart, at en dommer, der føler sig overbevist om, at der foreligger
sådanne for arbejdsgiverens bevisbyrde udløsende omstændigheder, formelt set
kan henvise til den nye regel om „delt“ bevisbyrde. Det er også klart, at han vil
være motiveret til at gøre det, når reglen nu fastslår, at han skal tænke i to led.
Han vil derved også blive mere tilbøjelig til at affatte dommen i to led, således
at sagens parter kan følge de foretagne bevisvurderinger tættere, end de ville
kunne ud fra en dom skrevet efter det gamle koncept, hvor det bare anføres, at
„det findes ikke bevist/bevist“. Men dommeren behøver ikke henvise til lovens
formelle bevisbyrderegel. Denne pålægger ham nemlig ikke at gøre noget, han
ikke allerede gør i forvejen – og reglen binder ikke hans materielle bevisvurde-
ring.

Man fristes derfor til at konstatere, at de nye bevisbyrderegler substantielt set
er tomme forskrifter indrettet mere som en paradeforestilling på at imødekom-
me behovene hos de mange, der vil skærpe arbejdsgivernes forpligtelser uden at
gennemtænke de dermed forbundne retsproblemer til bunds.

Professor Per Henrik Lindblom, Sverige:

Referenten Jonas Malmbergs och korreferenten Gudrun Holgersens intressanta
inledningar illustrerar på ett nästan kusligt sätt att vi befinner oss på ett jurist-
möte, ett möte, ja kanske en kollision, inte bara mellan nordiska jurister utan
också mellan grundläggande synsätt i de nordiska länderna, i detta fall Sverige
och Norge. Lyssnar man noga kan man höra hur det mullrar under marken och
det beror inte enbart på Islands dramatiska geologi, på att Island är platsen för
ett långsamt avsked mellan kontinentalplattorna. Nej, det som hörs under inled-
ningarna är att Karl Olivecrona och Per Olof Ekelöf på den svenska sidan samt
Torstein Eckhoff på den norska vrider sig i sina gravar, ropar och fortsätter
dialogen, nu genom ombud. De gamla gudar leva än!

Jonas Malmbergs inlägg är i stora delar präglat av Olivecrona-Ekelöfs bevis-
bördeteori. De anser att man bör undvika att arbeta med, eller ens tala om, ”den
falska” bevisbördan som övergår mellan parterna allt efter hur bevisläget skiftar
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under processens gång. Jag håller med; den falska bevisbördan lockar fram
bilden av ett trapetsnummer högt uppe under cirkuskupolen. Parterna (oftast
män) hänger i fötterna i var sin trapets och kastar sin partner, den vackra – alltid
kvinnliga – bördan, mellan sig till dess hon äntligen får stanna på ena sidan
(eller tappas och brutalt krossas mot manegen). Det kanske är underhållande
men speglar inte vad som händer i rättssalen och kan leda till nackont och
skelögdhet. Av liknande skäl tycker jag illa om uttrycket ”omkastad bevisbör-
da”. Omkastad från vad?

Enligt de gamla svenske mästarna ligger nämligen bevisbördan för ett och
samma konkreta rättsfaktum – eller moment i rättsfaktum, se nedan – hela tiden
kvar på en och samma part. Bevisbördan bör placeras och beviskravet utformas
så att man uppnår ett maximalt genomslag för värderingarna bakom den aktuella
rättsregeln. Men eftersom reglerna i allmänhet är uttryck för en avvägning
mellan motstridiga intressen får man inte alltid besked den vägen. I praktiken
blir då ofta vad jag kallat36 ”bevisbörde- och beviskravfaktorer”, som t.ex. vem
som har lättast att säkra, framskaffa och föra bevisning, avgörande för både
placeringen av bevisbördan och för beviskravets höjd. Utgångspunkten är att
beviskravet skall vara högt, men nämnda faktorer motiverar ibland en bevislätt-
nad, kanske ända ner till ”övervägande sannolikhet”. Placeringen av bevisbörda
och beviskrav skall dock vara generell i så måtto att den inte påverkas av hur
det förhåller sig med just parterna i det aktuella målet utan gälla i måltypen i
allmänhet. Annars förlorar bevisbörderegeln mycket av sin handlingsdirigeran-
de verkan. Bevisbörda och beviskrav ligger fast under hela processen och över-
viktsprincipen aktualiseras endast i undantagsfall.

Vad som är undantag för Olivecrona och Ekelöf tycks dock vara huvudregel
för Eckhoff – och Gudrun Halvorsen. De noterar att bevisläget skiftar under
processens gång, bevisbördan (om den nu finns och behövs över huvud taget)
tycks vara falsk eftersom den kastas fram och tillbaka. Till sist summerar doma-
ren och går på vad som verkar vara övervägande sannolikt; man tillämpar över-
viktsprincipen som huvudregel, även vid diskriminering. Talet om bevisbörda
och beviskrav förlorar på så sätt substans och relevans, utom när parternas
bevisning väger exakt lika, då man ju tvingas fråga sig vem ovissheten skall
drabba. Jag har en obehaglig känsla av att detta synsätt medför att den nationel-
le lagstiftarens och EU:s direktiv om att lägga bevisbördan och ökade beviskrav
på den diskriminerades motpart får svårt att slå igenom i praktiken. Hur skall
det kunna bli en förändring i praxis om man fortsätter att så att säga strunta i att
från början bestämma vem som har bevisbördan och hur högt beviskravet skall
vara och i stället lutar sig bakåt och betraktar trapetsnumret för att till sist enbart
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fråga vad som ter sig mest sannolikt, hur liten övervikten än är? Den attityden
känns alltför uppgiven för att vara förenlig med de krav bland annat EG-rätten
ställer. 

Bevisbördan rör sig inte, men däremot kan den vara fördelad i den meningen
att bevisbördan för olika delar av, moment i, ett och samma komplexa (sam-
mansatta) konkreta rättsfaktum fördelas mellan parterna. Ett dylikt sammansatt
rättsfaktum är som en kortlek med många slutliga bevisteman. Domaren bör
(även om det ofta sker först vid överläggningen) dela ut korten och därmed
fördela bevisbördan mellan parterna allt efter lagstiftarens intentioner och vad
”beviskravsfaktorerna”, t.ex. möjligheten att säkra och föra bevisning, moti-
verar. På samma grunder kan bevislättnader medges för vissa moment i rättsfak-
tum. Man ”dekonstruerar” ett komplext konkret materiellt rättsfaktum och får, i
stället för ett enda, flera slutliga bevisteman och kanske olika bevisbördebärare
och beviskrav beträffande de olika momenten. Senare års lagstiftning och EU-
direktiv motiverar då enligt min mening att man in dubio lägger bördan och ett
högt beviskrav på den diskriminerades motpart. Annars kommer praxis att
sabotera reformarbetet.

Att praxis kan sabotera reformarbete och utveckling illustreras även av vad
Malmberg skriver om EG-domstolen. Om Malmbergs referat i slutet av avsnitt
3.1 är riktigt skriver domstolen att ”… det normalt ankommer på den person
som åberopar vissa omständigheter … att bevisa att dessa är riktiga” och att
bevisbördan ”därför” åligger arbetstagaren. Vad är detta för antikvierad rättstil-
lämpningsmetod? Bevisbördeteser av denna typ (”det är käranden som har
bevisbördan”, ”den som påstår något skall bevisa det” etc.) slaktades av Olive-
crona under förra hälften av förra århundradet! För det första skall bevisbörda
och beviskrav, som nyss sagts, läggas så att värderingarna bakom den materiella
rätten bäst slår igenom i praktiken. Att den som påstår något ofta också skall
bevisa det är ett rent frekvensresonemang utan normativ betydelse; det ”råkar”
bli så – men av andra skäl. Det är ju inget argument för hur man skall göra i ett
tveksamt fall att man ”normalt” brukar göra på ett visst sätt. (Här har vi troligen
även förklaringen till det onödiga uttrycket ”omkastad bevisbörda”.) 

För det andra förekommer det, som domstolen själv antyder, förvisso att
åberopsbördan och bevisbördan inte följs åt. Det visade redan Robert Boman i
sin doktorsavhandling på 1960-talet. Ett exempel han inte behandlade kan man
hämta från miljörätten. I miljöförbudsmål har verksamhetsutövaren bevisbördan
för att verksamheten är tillåtlig, men det ankommer på den som yrkar förbud att
påstå i vilka hänseenden verksamheten strider mot kraven i miljöbalken.37

Kanske är det ibland (ofta?) på samma sätt när det gäller diskriminering. Bevis-
bördan ligger då på den diskriminerades motpart beträffande en rad konkreta
omständigheter, ibland med ett högt ibland med ett lägre beviskrav, men det kan
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ankomma på den diskriminerade att först åberopa dessa moment i det komplexa
konkreta rättsfaktum diskrimineringsförbudet aktualiserar som slutliga beviste-
man.

Professor Stein Evju, Norge:

Også jeg finner de to hovedinnleggene meget nyttige og meget interessante. Jeg
har hatt gleden av å lese referentens innlegg i utkast og dessuten to tidligere
artikler fra hans hånd som referatet bygger på. Det har alt vært sagt at de to
hovedinnleggene illustrerer ulikheter mellom våre land i tankesett og tilnærmin-
ger til problemstillingene. Det slo meg også da jeg leste kollega Malmbergs to
artikler tidligere. Her vil jeg imidlertid nærme meg spørsmålene fra ytterligere
en annen synsvinkel. Selv har jeg bakgrunn som dommer, og i denne sammen-
hengen er jeg mer dommer enn akademiker.

Efter mitt syn er det viktigste ved diskusjonen av temaet her at den bidrar til
å løfte frem og problematisere de temaene man står overfor i praksis, på en
nyttig måte. Det gjelder uansett hvilken vei man til sist vil gå i bevisvurderin-
gen, og uansett hvilken betydning man vil tillegge den omdiskuterte regelen om
omvendt bevisbyrde.

Så vil jeg for diskusjonens skyld være uenig med kollega Hasselbalch. Jeg
tillater meg da å hevde at han tar feil når han fremholder at lovgivningen ikke
kan foreskrive hvilke fakta dommeren skal finne i den enkelte sak. Hva som er
lov eller ikke lov, og hva som skal tillates, er jo nettopp det lovgiveren foreskri-
ver. Eksempelvis var det for 40 år siden ikke forbudt å ikke ansette en kvinne
fordi hun var kvinne. Det er det som kjent nu; det har lovgiveren bestemt. Og
hvis lovgiveren bestemmer at det skal anses som forakt for retten dersom noen
møter med rødt slips, så er det en beskrivelse av et visst faktum som, dersom
det foreligger, skal lede til et eller annet gitt resultat.

Forsåvidt er også en regel om omvendt bevisbyrde i seg selv tillatelig. Om
den har så stor betydning i praksis, vet jeg imidlertid ikke.

Fra et dommersynspunkt tror jeg ikke noen av de beskrivelsene som er gitt
her, er særlig dekkende for hvordan prosessen foregår når man sitter overfor en
aktuell bevisvurderingssituasjon. Da er nok prosessen mye mer uryddig og mye
mer sirkulær. Til sist blir spørsmålet: hva er sannsynlighetsovervekt? Det kan
selvsagt diskuteres teoretisk og eventuelt uttrykkes i formler eller prosenter.
Men for dommeren er det praktiske spørsmålet hvor listen skal legges. Har man
da å gjøre med en regel som på den ene eller annen måte sier noe om bevisvur-
deringen, vil man naturlig se på hva som er formålet med regelen. Ut fra det
kan det tenkes at man kommer til at listen for hva som skal kreves for å anta en
relevant sannsynlighetsovervekt, i aktuelle tilfellet ikke ligger like høyt som
eller.
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Noe særlig vanskeligere – eller enklere – er det efter mitt skjønn ikke. Men
det er altså en praktisk refleksjon.

Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, Danmark, svarar på professors Steins Evjus,
Norge, inlägg:

Ja, men det er dommerens afgørelse, om det slips, han ser, er rødt eller blåt, og
lovgiver kan ikke forpligte en dommer til at dømme folk for at bære rødt slips,
hvis det, dommeren ser, er et blåt slips.

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, Sverige:

Jag vill bara ge några synpunkter på det som redan har berörts av de senaste
talarna, bland andra Per-Henrik Lindblom, vad gäller bevisreglernas effektivitet
i den meningen att en faktisk diskriminerande handling i det särskilda fallet
också leder till bifall till ett i domstol framställt käromål. Frågan om bevisbör-
dan, som har beskrivits i de tidigare inläggen, är ju en sak men det finns också
anledning att ha synpunkter på beviskravet. Konstruktionen att käranden skall
lägga fram fakta som ger anledning att anta att diskriminering har förekommit
varefter svaranden måste visa att den angripna handlingen saknar samband med
den påstådda diskrimineringsgrunden motiveras ju bland annat av att det är
svarandesidan som disponerar över det material som är relevant och som käran-
den har svårt att få fram. Men det är delvis en chimär att det är en bevislättnad
som käranden får. Det finns nämligen också när det gäller de fakta som skall
läggas fram från kärandesidan situationer som medför att det uppstår svårig-
heter att bevisa förekomsten av sådana omständigheter som leder till att bevis-
bördan går över till svaranden. 

Referenten nämner ett exempel från ett rättsfall som Jämo, Jämställdhetsom-
budsmannen, hade där en kvinna hävdade att hon sagts upp från ett anställ-
ningsavtal och att uppsägningen hade samband med att hon var gravid. Arbets-
givaren hävdade att det aldrig hade ingåtts något anställningsavtal. Kvinnan
hade bevisbördan för båda dessa fakta, graviditet och uppsägning. När det
gäller frågan om anställningsavtalets ingående så blev det en situation där ord
stod mot ord. Det fanns viss bevisning för hennes påstående men det räckte inte
som full bevisning. Frågan är, eller min tes skulle jag nog vilja säga är, att så
länge konstruktionen ser ut som den gör i dag, så skulle man också kunna tänka
sig att införa en bevislättnad, ett något lägre beviskrav, även i det första ledet av
bevisprövningen. Åtminstone vad gäller vissa omständigheter, som käranden på
grund av sakens natur har särskilt svårt att åstadkomma bevisning om, skulle
det kanske var tillfyllest att det visas att det föreligger övervägande sannolikhet
för förekomsten av den åberopade omständigheten. 
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Jag vill också när det gäller beviskravets höjd säga att det finns en tendens,
och detta är min personliga uppfattning, att sänka beviskravet något då man
skall bedöma värdet av den åberopande motbevisningen. Förklaringen kan vara
att bevisvärderingen påverkas av det förhållandet att käranden ju fått en bevis-
lättnad genom att bevisbördan gått över på svaranden och att domstolen, mer
eller mindre omedvetet, kompenserar svaranden för detta. Det jag tagit upp är,
skulle jag vilja säga, samspelande faktorer, som i praktiken bidrar till att det är
svårt att få bifall i diskrimineringsmål.

Ombudsmannen Hans Ytterberg, Sverige:

Hans Ytterberg heter jag och jag är Sveriges ombudsman mot diskriminering på
grund av sexuell läggning. 

Min uppfattning är att själva avsikten med den här bevisregeln, både den
EG-rättsliga och den som sen kommer till uttryck i nationell lagstiftning, åtmin-
stone så som den är utformad i svensk lagstiftning, är att den ska ge just en
bevislättnad för käranden. Det måste man ju hela tiden ha med sig när man
tolkar hur den ska tillämpas. 

Avsikten, som jag ser den med den här regeln, vad regeln gör, det är att den
lägger bevisbördan för vissa typer av faktiska omständigheter på käranden, och
bevisbördan för vissa andra faktiska omständigheter på svaranden. De som
käranden har bevisbördan för, det är sådana faktiska omständigheter som, om
de föreligger, gör att det vid en första anblick, som EG-domstolen har sagt i nåt
sammanhang, synes vara så att den som har klagat på att man har blivit diskri-
minerad faktiskt har blivit det. Det synes vara så. 

Men vilka de här faktiska omständigheterna är, det kan ju inte bevisbördere-
geln säga någonting om generellt. Det tror jag är svårt att skriva i lagtext vilka
de ska vara, utan det blir på något vis med nödvändighet så att det måste man
avgöra från fall till fall. Över tid kan det naturligtvis bli så att det utkristalliserar
sig typsituationer, att vid en viss typsituation av påstådd diskriminering så ska
käranden normalt sett fullt ut styrka faktiska omständigheterna x, y och z.
Lyckas man med det, ja då anses man ha uppfyllt sin bevisbörda, det vill säga
att då är det antagligt, då synes det vara så att vederbörande faktiskt har
drabbats av diskriminering. Och den presumtionen om man nu vill kalla den för
det, den kan ju motbevisas genom att svaranden, arbetsgivaren eller någon
annan om det nu är på någon annan del av lagstiftningens område, det kan vara
en näringsidkare eller en myndighet, att man då fullt ut får bära bevisbördan för
någon annan faktisk omständighet som visar att det faktiskt inte finns någon
koppling till de skyddade diskrimineringsgrunderna. 

Ett problem som jag tycker mig ha sett i svensk rättspraxis, det är att dom-
stolarna ofta har varit otydliga när man skriver dom, med att tala om hur man
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har fördelat bevisbördan för de olika faktiska omständigheterna innan man sen
presenterar vilken värdering man har gjort av den presenterade bevisningen.
Det skulle vara väldigt positivt, tror jag, för alla parter om domstolen inte bara
citerade själva lagtexten i bevisbörderegeln, vilket man ofta gör, alltså ”det
ankommer på käranden att visa sådana omständigheter som gör antagligt”, för
att sedan ändå inte tala om vilka faktiska omständigheter som regeln medför att
käranden har bevisbördan för i just det här målet. Först därefter kan man ju
värdera huruvida käranden har uppfyllt sin bevisbörda. 

Och det är inte så, menar jag, att man ska göra någon sorts kronologisk
bevisvärdering men det man först ska värdera bör rimligen vara hur bevisvärde-
ringen utfaller när det gäller de faktiska omständigheter som det åvilar käranden
att styrka, innan man överhuvudtaget behöver gå in på och titta på hur bevisvär-
deringen utfaller när det gäller vissa andra faktiska omständigheter som svaran-
de måste styrka, men först när bevisbördan väl har gått över. 

Och ett problem som bidrar till att domstolarna, som jag tycker då, brister
lite grand i hur de redovisar sin värdering, det tror jag är att vi som företräder
personer i domstol ibland i de här målen är dåliga på att tvinga domstolarna att
göra ett sådant ställningstagande. Det vill säga, vi argumenterar inte tillräckligt
tydligt i de här termerna genom att säga ”i det här målet så har jag bevisbördan
för x, y och z. Den avser jag att uppfylla på följande vis”. Och sen kan man ju
pläderingsvis naturligtvis också uppehålla sig vid att man anser sig ha gjort det,
och därmed göra tydligt att nu åvilar det svarandesidan att visa att den uppfyllt
sin bevisbörda och att det har den misslyckats med. 

Tvingar man på det viset domstolarna att svara på en sådan argumentation,
så tror jag att man också får en tydligare rättspraxis kring hur bevisbörderegeln
ska tolkas. Det kommer att underlätta både dess begriplighet, men också så att
säga tydligheten och förutsägbarheten i rättspraxisen.

Korreferent, professor Gudrun Holgersen, Norge:

Jeg har bare noen korte kommentarer avslutningsvis. 
Først vil jeg vise til det Jonas Malmberg sa innledningsvis i sitt siste innlegg,

om at man gjennom rettspraksis i det enkelte land kan utvikle regler om hva
som kan oppfattes som presumerende omstendigheter. Et stykke på vei mener
jeg dette kan ses på som en bekreftelse av det jeg har antydet om at det kanskje
ikke er så stor forskjell på de ulike måtene å se spørsmålene på. Når det har
vært oppe en del saker i rettspraksis, vil man i nye saker uansett se hen til de
tidligere sakene. Avgjørelsene i disse sakene vil etter omstendighetene ha en
større eller mindre rettskildemessig vekt i neste sak. Det behøver ikke medføre
særlig stor forskjell i praksis om man enten sier at tidligere rettspraksis anven-
des som rettskilde, på samme måte som innenfor andre felt, eller om man sier at
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det gjennom rettspraksis er utviklet regler for hva som skal anses som presume-
rende omstendigheter. 

Så til selve spørsmålet om de bevisbyrdereglene vi drøfter egentlig har så
stor betydning. Innebærer de at det blir noen særlig forskjell fra vanlige pro-
sessregler? Av det jeg har gitt uttrykk for før, fremgår vel at jeg mener det
egentlig ikke er noen stor forskjell – noe også Ole Hasselbalch har gitt uttrykk
for. Likevel sitter jeg nå igjen med en følelse av at dette kanskje er en litt for
tafatt holdning til det hele, og at det kan være grunn til å vurdere nærmere om
det likevel kan være grunnlag for å anvende de nye bevisbyrdereglene slik at de
i større grad rent faktisk kan føre til bevislettelser for den som anser seg diskri-
minert. I så fall vil vi kunne unngå å få den situasjonen som har vært antydet i
debatten, hvor det kan komme til å bli reist mange nye saker, men uten at disse i
særlig grad fører frem og uten at saksøkerne får medhold i større utstrekning
enn hvis alminnelige bevisbyrderegler hadde vært gjeldende. Det synes uheldig
om vi kommer dit hen at vi får en omfattende praksis etter de nye reglene, men
uten at man har endt opp med å kunne avsi dom for at det har foregått diskrimi-
nering i flere saker enn før.

Men det synes for meg ikke helt klart hvordan vi skal kunne anvende de nye
reglene for å få en reell effekt i form av flere domfellelser for diskriminering.
Stein Evju sa enkelt og greit at det er spørsmål om hvor man legger listen. Jeg
tror man må prøve å få dommerne til å oppfatte det slik at de nye reglene
faktisk innebærer at den rettslige bevissituasjonen er annerledes enn ellers, og at
listen for hva som skal anses som bevist, kanskje skal legges litt lavere enn i
andre saker. Hvordan man skal utforme dette mer teoretisk, hvordan man skal
formidle og forklare det og hvordan man skal kunne anvende det, får være et
spørsmål til videre vurdering og bearbeidelse ikke bare i teorien, men også i
praksis. Det er i alle fall den praktiske anvendelsen som vil avgjøre om de nye
bevisbyrdereglene skal kunne få noen betydning, og etter en fornyet vurdering
tror jeg at det må være riktig å innta en mer aktiv holdning og innstilling til
spørsmålet enn det jeg selv har gitt uttrykk for tidligere.

Dessutom gjorde retschef Lars Alexanders Borke, Danmark, och justitierådet,
jur.dr. Torgny Håstad, Sverige, inlägg på sektionsmötet.

Debattledaren, chefsjurist, ekon.dr. Max Oker-Blom, Finland, avslutade med att
tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.
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