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Abstract 
 

 

Age is a relative newcomer in the field of equal treatment. At the beginning of this year, a 

prohibition against discrimination due to age has been introduced. From now on age cannot 

alone be a factor of discrimination concerning the rights of employees. Despite this prohibition, 

there are significantly many exceptions in which a disadvantage in some contexts does not 

constitute a prohibited discrimination. A certain degree of discrimination can therefore be 

justified within different frames. Some of the Swedish rules, in both law and collective 

agreements, have not been revised since the establishment of the new legislation. This would 

mean that the rules and regulations that are related to age will fall within the acceptable 

exceptions. A closer review may nevertheless reveal that some form of discrimination will 

occur in practice. This study highlights the age issue at a workplace, specifically regarding 

selected areas. The focus of this study is to establish if the conditions concerning the 

disadvantage of age can be justified in the terms of recruitment, salary, vacation and retirement.  

Discrimination based on someone's age has its origin in European Community law. Now is it 

also a part of civil law in the Swedish Code of Statutes. Collective agreements are an essential 

part of the Swedish labor market and include a number of rules and regulations that are related 

to age, which makes it interesting to compare these with age based on a principle of equal 

treatment. Discrimination due to age differs from other types of discrimination. By the 

European Court of Justice elevation of age to a general principle of the Community law in the 

Mangold-case the debate has increased concerning age discrimination and different 

interpretations of such a ban have yielded different angles. 
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Sammanfattning 
 

 

Åldersdiskriminering är en relativ nykomling inom fältet av likabehandling. Vid årsskiftet 

infördes ett förbud mot åldersdiskriminering där ålder inte ensamt får utgöra en särbehandling 

av en arbetstagares rättigheter. Trots förbudet finns avsevärt många undantag. Detta innebär att 

ett missgynnande i vissa sammanhang inte utgör en förbjuden diskriminering, utan inom olika 

ramar kan rättfärdigas. Vissa av de svenska bestämmelserna, i både lag och kollektivavtal, har 

inte reviderats efter inrättandet av den nya lagstiftningen vilket torde innebära att de regler som 

är åldersrelaterade faller in under de godtagbara undantagen. Vid en närmare granskning kan 

ändock en form av diskriminering komma att ske i praktiken. Denna studie belyser 

åldersdiskrimineringsfrågan inom arbetslivet, specifikt avseende på utvalda områden. Fokus 

ligger på att försöka utröna under vilka förutsättningar som missgynnanden av ålder kan 

rättfärdigas vad gäller rekrytering, lön, semester och pensionsavgång. Ålder som 

diskrimineringsgrund har från början sin rättsliga utgångspunkt från EG-rätten men är även nu 

en del av den civilrättsliga lagstiftningen inom svensk rätt. Kollektivavtal som utgör en 

väsentlig del av den svenska arbetsmarknaden har i mångt och mycket bestämmelser som är 

åldersrelaterade vilket gör det intressant att ställa dessa mot ålder utifrån en 

likabehandlingsprincip. Ålder skiljer sig från övriga diskrimineringsgrunder och efter EG-

domstolens upphöjande av ålder till en allmän rättsprincip, i Mangold-målet, har debatten kring 

åldersdiskriminering tagit fart och olika tolkningar av ett sådant förbud har inbringat olika 

infallsvinklar.  
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Förteckning över förkortningar 
 

 

AD   Arbetsdomstolen och dess domar 

AML   Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Arbetslivsdirektivet Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 

om inrättandet av en allmän ram för lika behandling i 

arbetslivet 

DL1   Diskrimineringslag (2008:567) 

DO    Ombudsmannen mot diskriminering 

EG  Fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen 

EU  Europeiska unionen 

Kap.  Kapitel 

LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LRA  Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

Mom.  Moment 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Utstationeringslagen Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare 

 

 

                                                 
1 Ännu finns ingen etablerad förkortning, men jag har valt att genomgående använda denna formulering i arbetet. 
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1. Inledning 
 

Den 1 januari 2009 trädde den nya sammanhållna diskrimineringslagen i kraft, vilket medförde 

att två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller utryck och ålder, antogs. 

Enligt lagen är åldersdiskriminering förbjuden inom arbetslivet i vid mening. Genom 

författningen måste all särbehandling på grund av ålder kunna motiveras på ett objektivt och 

godtagbart sätt.2

 

Trots förbud mot diskriminering är det inte ovanligt att undantag förekommer. Undantag från 

ett förbud betyder att särbehandling eller missgynnande på ett eller annat sätt kan rättfärdigas. 

Huvudregeln för hur undantag ska utformas är att utrymmet bör vara litet och att de 

undantagsregler som införs bör tolkas restriktivt. Beträffande ålder har medlemsstaterna trots 

detta, enligt arbetslivsdirektivet, ett större utrymme för undantag jämfört med andra 

diskrimineringsgrunder. Detta är även något som diskrimineringskommittén förespråkar 

gällande Sveriges del. Det sakliga behovet för undantag anses större beträffande ålder än för de 

andra grunderna. Behovet av undantag är föremål för en nationell anpassning där hänsyn ska 

tas till respektive lands särskilda intressen och behov.3 En svårbedömd zon i detta sammanhang 

kan därmed vara var gränsen går mellan tillåten särbehandling och förbjuden diskriminering 

vid olika behandling på grund av ålder. 

 

Idag präglas diskrimineringsdebatten i stort av frågan om åldersdiskriminering.4 Frågan om 

åldersdiskriminering är både omdiskuterad, mångfacetterad och komplicerad för svensk 

arbetsmarknad. Åldersrelaterade bestämmelser påträffas i många kollektivavtal, exempelvis är 

det vanligt att stigande ålder medför fler semesterdagar. Vidare är lönetrappor som bestäms 

utifrån viss ålder, exempelvis att nyanställda unga ska få lägre lön än nyanställda äldre, en 

vanlig förekommande företeelse i olika kollektivavtal. Ett annat problem är kravet att gå i 

pension vid en viss ålder och att den enskilde därmed inte längre omfattas av 

anställningsskyddet. Dessa omständigheter kan ifrågasättas utifrån arbetslivsdirektivet som 

                                                 
2 Författningen bygger på arbetslivsdirektivet som kräver objektiv och godtagbar motivering vid särbehandling på 
grund av ålder, se Bruun Niklas och Lindström Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om 
anställningsskydd, Juridisk Tidskrift 2003-2004 s. 696-697. 
3 Prop. 2007/08:95 s. 175-176. 
4 Bruun Niklas, Tankeväckande om åldersdiskriminering, EU & arbetsrätt, Nordiskt nyhetsbrev Nr 4 2003 s. 7. 
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bland annat innebär att medlemsstaternas lagstiftning måste förbjuda åldersdiskriminering.5 

Kan denna typ av reglering vara juridisk möjlig eller lämplig idag? 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att belysa och diskutera frågan om åldersdiskriminering i 

arbetslivet. Detta genom att försöka ge en inblick i problematiken kring förbudet där vissa 

bestämmelser kan ge sken av en tillåten särbehandling men som vid en närmare granskning 

skulle kunna tolkas som ett otillåtet missgynnande. Vidare tänker jag, i ett avslutande skede, 

lyfta frågan om ålder som en allmän rättsprincip och även jämföra ålder med övriga 

diskrimineringsgrunder för att belysa saken ytterligare för vidare diskussion.  

 

Fokus ligger på åldersdiskrimineringsförbudet och dess undantag i relation till olika 

bestämmelser i lag och kollektivavtal. I skärningspunkten mellan dessa regelverk 

(åldersdiskrimineringsförbudet i lag och bestämmelser i kollektivavtal) uppstår en rad 

intressanta rättsfrågor. Vidare finns en problematik mellan gränsen av vad som utgör en 

berättigad särbehandling och en otillåten diskriminering. Utgångspunkten är följande 

frågeställning: 

 

– Under vilka förutsättningar kan missgynnanden av ålder rättfärdigas? 

 

En utredning kring fyra (problem-) områden görs där avsikten är att få en fördjupad insikt inom 

rättsområdet. Valda områden att studera är: 

 

– Rekrytering: ålder som urvalskriterium 

– Lön: åldersreglerade minimilöner och lönetrappor 

– Semester: fler semesterdagar vid stigande ålder 

– Pensionsavgång: i avtal och 67-årsregeln i LAS 

 

                                                 
5 Se Edström Örjan (red), Svensk rätt i EU – en antologi, s. 85-86 och Nyström Birgitta, EU och arbetsrätten, s. 
204. 
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1.2 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att behandla diskriminering i arbetslivet, specifikt avseende på 

diskrimineringsgrunden ålder. Fokus kommer att ligga på att utreda förbudet mot 

åldersdiskriminering och dess undantag gällande indirekt diskriminering och direkt 

diskriminering i förhållandet till olika regelverk i form av lagtext och kollektivavtal. 

Rekryteringsförfarandet och dess betydelse ifråga om ålder kommer även att behandlas då detta 

är något som oftast beaktas vid anställning men som idag, efter införlivandet av 

arbetslivsdirektivet, kan komma att få en annan innebörd och tillämpning. Vidare har 

avgränsning gjorts att inte ta upp de tre övriga diskrimineringsformerna (trakasserier, sexuella 

trakasserier och instruktioner att diskriminera).  

 

Valet av ämnesområde grundas i att åldersdiskriminering är en högaktuell fråga. Idag råder en 

flitig debatt och diskussion kring problematiken mellan vad som utgör en befogad 

särbehandling eller en förbjuden diskriminering och huruvida vissa bestämmelser inom svensk 

arbetsmarknad står i konflikt med det gällande förbudet. Förhoppningen är att denna studie kan 

komma att ge en fördjupad bild av fenomenet och att kunna bidra med argument och 

vägledning som är i linje med hur saken kan tolkas. Att avgränsning har gjorts till att endast 

behandla arbetslivet och inte diskriminering i andra samhällsområden, trots att den nya 

diskrimineringslagen omfattar fler områden, faller sig naturligt med avseende på min 

utbildning till personalvetare men också på grund av att åldersdiskrimineringsförbudet enbart 

rör områdena inom utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening.6 Vidare har 

avgränsning gjorts till att belysa fyra undersökningsområden, inom arbetslivet, där olika 

åldersspann blir representerade och på så vis knyter an till både yngre och äldre arbetstagare. 

Yngre kan drabbas av lägre ingångslön och kortare semester medan äldre drabbas av 

pensionsavgång i avtal eller åtminstone saknar anställningsskydd vid fyllda 67 år. Det ska bli 

intressant att försöka granska och utreda konsekvenserna som blir av ett sådant förbud i 

förhållande till utvalda områden där ålder utgör en kategori för viss rättighet eller förpliktelse. 

                                                 
6 Prop. 2007/08:95 s. 1. 
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1.3 Metod och material 
 

Tillvägagångssättet för denna uppsats består av den rättsdogmatiska och tolkningsjuridiska 

disciplinen7 där fokus ligger på att utreda gällande rätt beträffande åldersdiskriminering i 

arbetslivet. Föremål för studien består således av europarättsligt material, svensk författning, 

rättsfall, kollektivavtal och adekvat doktrin såsom litteratur och artiklar. I första hand har den 

skrivna rätten (både EG-rätt och svensk rätt) i form av lagstiftning använts då lagtext är den 

grundläggande rättskällan.8 Förarbetena är likaså en väsentlig rättskälla som använts för att 

förtydliga avsikten med vissa bestämmelser och hur dessa ska tolkas. Genom förarbeten 

synliggörs de praktiska problem som lagstiftarna har haft att ta ställning till samt motiven 

bakom författningen.9 Uppsatsen har därmed sin rättsliga utgångspunkt i arbetslivsdirektivet 

och DL:s regler beträffande åldersdiskriminering i arbetslivet samt föreliggande förarbeten i 

form av proposition och SOU.  

 

Redogörelse för hur den aktuella frågeställningen förhåller sig i ett internationellt perspektiv 

kommer att ske i form av att åldersdiskriminering behandlas både ur ett EG-rättsligt- och ett 

nationellt perspektiv. EG-rättsliga perspektivet bottnar i en likabehandlingsprincip som även 

genomsyrar det nationella perspektivet. Betoning läggs på hur stort utrymmet är rättsligt sett 

för att missgynna eller gynna olika åldersgrupper på arbetsmarknaden, det vill säga vad som 

anses som skäliga undantag. Utgångspunkten är likaså att kunna analysera problemområdet ur 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

 

Förutom detta har praxis från både AD10 och EG-domstolen11 använts för att kunna få en bild 

av hur åldersdiskriminering har behandlats tidigare men också för att urskilja ett mönster för 

framtida avgöranden. Både AD och EG-domstolen utgör sista instans domstolar och på så vis 

tillmäts prejudikatvärde där avgöranden kan ge ledning för rättstillämpningen i senare mål. EG-

domstolen utgör likaså en överordnad rättsenhet där AD ska tolka svensk rätt mot bakgrund av 

                                                 
7 Se http://brunnen.shh.fi/portals/studymaterial/2005-
2006/helsingfors/handelsratt/3720/material/useful/SkrivDir20.1.06.pdf, 2009-02-09, s. 2. 
8 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, s. 73. 
9 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, s. 86 och Hydén Håkan, Rättsregler, s. 116. 
10 AD 2009 nr 11, DO mot Almega Tjänsteföretagen och First Rent a Car AB. 
11 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981, mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531 och mål C-
427/06 Bartsch.  
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vederbörande EG-direktiv och om det fordras även ska begära förhandsavgörande.12 Valet av 

rättsfall grundar sig i att det enbart finns ett begränsat antal domar gällande tolkning av 

åldersdiskriminering, men de som påträffas är omdiskuterade13 och tillför arbetet dignitet 

genom att de är aktuella. Jag ämnar ta upp tre EG-mål och ett AD-fall vilka är mål C-144/04 

Mangold, mål C-411/05 Palacios de la Villa, mål C-427/06 Bartsch och AD 2009 nr 11, DO 

mot Almega Tjänsteföretagen och First Rent a Car AB. För att ytterligare få en vidare bild 

berörs respektive generaladvokats yttrande.  

 

Vidare har artiklar och litteratur kunnat inbringa olika infallsvinklar kring problematiken kring 

åldersdiskriminering. Ett urval av kollektivavtal14 har används för att få en inblick i hur vissa 

existerande åldersrelaterade bestämmelserna kan vara utformade (där representationen finns 

från den offentliga sektorn och från den privata sektorn) och utifrån detta kunna dra slutsatser 

på hur praktisk tillämpning av diskrimineringsförbudet och dess undantag kan komma att 

tolkas. 

 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är upplagd att inledningsvis, i kapitel 1, ge en inblick kring det problemområde som 

ska studeras där syfte, tillvägagångssätt och en historisk tillbakablick presenteras. Kapitel 2 

innehåller en redogörelse för gällande rätt, både internationell (EG-rätt) som nationell rätt 

introduceras för att ge en tydlig bild kring åldersdiskrimineringsförbudet. För att få en praktisk 

tillämpning av förbudet mot åldersdiskriminering redogörs här även mål från EG-domstolen 

samt ett AD-fall som berör ålder. Kapitel 3 innehåller en redogörelse för de områden som 

undersökts (rekrytering, lön, semester och pensionsavgång) där kollektivavtal och andra 

bestämmelser används exemplifierande för att sedan i kapitel 4 analyseras utifrån vald 

problemställning. Kapitel 5 innehåller en avslutande diskussion där ålder ställs i relation till 

övriga diskrimineringsgrunder och problematiseras utifrån att betraktas som en allmän 

rättsprincip.  

                                                 
12 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 161. 
13 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 är det mest omdebatterade fallet bland annat för att kritik har riktats 
mot att EG-domstolen skulle ha tolkat EG-fördraget contra legem (mot lagen) och att principen om direkt effekt 
har tappat sin innebörd. Se Jans Jan H., The effect in national legal systems of the prohibition of discrimination on 
grounds of age as a general principle of Community law, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 3, No. 1, pp. 
53-66, 2007. 
14 Detta urval består av det statliga kollektivavtalet ALFA, det kommunala avtalet AB 08, Försäkringsbranschens 
avtal, Almegas tjänstemannaavtal samt Detaljhandelns kollektivavtal.  
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1.5 Historik 
 

Utvecklingen av skyddet mot diskriminering i arbetslivet har under de senare åren varit 

explosionsartad och präglats av olika milstolpar inom både svensk och EG-rättslig arbetsrätt. I 

Sverige har civilrättslig diskrimineringslagstiftning funnits sedan början av 1980-talet. Den 

första diskrimineringslagen, lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet, kom i sin första version 1980, som sedermera reformerades15 vilket innebar att en 

ny jämställdhetslag (1991:433) trädde ikraft år 1992.16 Längre fram in på 90-talet utökades 

skyddet mot diskriminering då reglerna mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet,17 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder etablerades. Allt 

sedan den första jämställdhetslagens tillkomst har frågan om en sammanhållen och allmän 

diskrimineringslag diskuterats. Debatten har kännetecknats av både positiv inställning men 

också en tveksam sådan. Detta osäkrare ställningstagande har sin grund i att frågan om att 

jämställdheten mellan kvinnor och män skulle förlora sin centrala roll om alla typer av 

diskriminering gavs skydd i en samlad lag.18

 

Förändringarna inom den svenska arbetsrätten har inte sällan sitt ursprung från EG-direktiv och 

andra regleringar. Den nationella lagstiftningen anpassas till ett givet rättsläge på europanivå 

där Sverige som medlem i EU är skyldig att tillämpa EG-rätten.19 Det är 

likabehandlingsprincipen och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet som utgör 

EG-rättens centrala skydd mot diskriminering.20 Med stöd av artikel 13 i EG-fördraget antogs 

arbetslivsdirektivet vilket resulterade i att förbud mot åldersdiskriminering måste omfattas av 

medlemsländernas nationella lagstiftning.21 I och med att lagen (2003:307) om förbud mot 

diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003 hade stora delar av arbetslivsdirektivet redan 

implementerats i svensk rätt. Det återstod dock att implementera direktivet i fråga om 

diskrimineringsgrunden ålder.22 Regeringen beslutade därmed, den 31 januari 2002, att en 

diskrimineringskommitté skulle lämna förslag till hur bestämmelserna om åldersdiskriminering 

                                                 
15 En statlig utredning kom 10 år senare: SOU 1990:41 Tio år med jämställdhetslagen – utvärdering och förslag. 
16 Prop. 2007/08:95 s. 64. 
17 Den första lagen mot etnisk diskriminering kom 1986, vilket senare ändrades 1994 och därefter reviderades till 
den nyare versionen som trädde i kraft 1999, se prop. 2007/08:95 s. 96. 
18 http://www.jamombud.se/remissvar/remiss_7512880.asp, 2009-02-17. 
19 Edström Örjan (red), Svensk rätt i EU – en antologi, s. 7. 
20 Rönnmar Mia, Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar, Juridisk Tidskrift 2006-2007 s. 635. 
21 Prop. 2007/08:95 s. 109. 
22 Bruun Niklas och Lindström Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd, 
Juridisk Tidskrift 2003-2004 s. 697. 
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i arbetslivsdirektivet skulle genomföras i Sverige. I februari 2006 lade kommittén fram sitt 

slutbetänkande23 där en ny gemensam lag mot diskriminering och en ny sammanslagen 

ombudsmannamyndighet föreslogs.24  

 

Sverige skulle ha införlivat direktivet redan 2003,25 men utnyttjade möjligheten till en förlängd 

införlivandefrist med tre år i fråga om ålder. Trots att implementeringstiden för 

arbetslivsdirektivet löpte ut den 2 december 2006 införlivades det inte förrän den 1 januari 

2009. Innan detta genomförande fanns ingen bestämmelse som uttryckligen förbjöd 

åldersdiskriminering i svensk rätt.26 Däremot har det sedan länge återfunnits regler om 

åldersgränser som innebär att människor kan utsättas för särbehandling på grund av ålder.27 

Innan genomförandet av den nya diskrimineringslagen granskades gällande arbetsrättslig 

lagstiftning för att kontrollera om det fanns bestämmelser som stod i konflikt med 

arbetslivsdirektivets förbud mot diskriminering av ålder. De författningar, inom arbetsrättens 

område, som reviderades var LRA, föräldraledighetslagen och utstationeringslagen.28 Övriga 

lagbestämmelser som tar sikte på arbetstagarens ålder, exempelvis LAS, ansågs inte strida mot 

förbudet, trots att yttranden från remissvaren var av annan åsikt, utan motiverades med att 

skydda äldre arbetstagare och att främja en väl fungerande arbetsmarknad och 

sysselsättningspolitik vilket medförde att åldersgränserna var väl valda.29  

 

EG-rätten har i många fall kunnat införas utan några större problem på den svenska 

arbetsmarknaden. Dock har utvecklingen av diskrimineringslagstiftningen till viss del 

kolliderat när det handlar om åldersdiskriminering.30 Mot bakgrund av detta och att det inte 

förrän år 2000 som det funnits lagstiftning mot åldersdiskriminering inom EU31 torde indikera 

på att förbudet både är nytt och komplext. 

                                                 
23 SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. 
24 Prop. 2007/08:95 s. 45. 
25 Enligt artikel 18 i arbetslivsdirektivet bör införlivandet ha skett senast den 2 december 2003, men kan om det 
behövs ta ytterligare tre år på sig när det gäller diskriminering på grund av ålder och funktionshinder. 
26 Detta är en sanning med modifikation. Ålder finns skyddad i RF, dock innebär 1 kap 2 § 4 stycket att det 
allmänna (staten) ska motverka diskriminering av människor på grund av bland annat ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde som person. Vilket innebär att privat personer inte kan väcka talan genom 
att åberopa RF som rättslig grund för diskriminering på grund av ålder inom arbetslivet. 
27Bruun Niklas och Lindström Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd, 
Juridisk Tidskrift 2003-2004 s. 696 med hänvisning till 32 a § LAS (67-årsregeln). 
28 Prop. 2007/08:95 s. 3 med hänvisning till förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i 
arbetstvister, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 
29 Prop. 2007/08:95 s. 182-183. 
30 Edström Örjan (red), Svensk rätt i EU – en antologi, s. 9. 
31 På grund av arbetslivsdirektivet, se Spencer Sarah och Fredman Sandra (red), Age as an Equality Issue, s. 1-2 
och Andersson Lars, Ålderism, s. 63. 
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2. Förbudet mot åldersdiskriminering 
 

2.1 EG-rätt 
 

EG-domstolen har slagit fast att likhet och likabehandling är viktiga allmänna rättsprinciper. 

Dessa allmänna rättsprinciper inom EU har numera även fått genomslag i svensk nationell rätt 

genom att fördragen har införlivats i en särskild anslutningslag, EU-lagen.32 Den klargör att 

EG-rätten gäller generellt och fullt ut i Sverige vilket innebär att både primärrätten och 

sekundärrätten ska beaktas. När svenska domstolar och myndigheter ska göra bedömningar 

med stöd av EG-rätten ska således de olika allmänna rättsprinciperna tillämpas. Rättigheter och 

skyldigheter kan på detta vis i många fall åberopas av enskilda direkt inför nationella domstolar 

och på så vis få direkt effekt.33 Huvudregeln är, till skillnad från de allmänna rättsprinciperna, 

att direktiv inte har direkt effekt utan detta fås efter direktivets implementering i den nationella 

rättsordningen.34 Bilden av direkt effekt har dock komplicerats något mot bakgrund av 

Mangold-målet.35 Problematiken härleds bland annat till att direktiv inte har horisontell direkt 

effekt, men i denna dom får förbudet mot åldersdiskriminering viss effekt i ett privaträttsligt 

förhållande. 

 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna gäller för medlemsstaterna när 

de tillämpar EG-rätten. I artikel 20 anges att alla människor är lika inför lagen och av artikel 

21.1 framgår att all diskriminering på grund av bland annat ålder är förbjuden. Stadgan i sig 

skapar inte några rättigheter eller förpliktelser för medlemsstaterna utan befäster de som redan 

gäller. Stadgan är inte juridiskt bindande, men används ofta av EG-domstolen36 och när 

Lissabonfördraget träder i kraft får stadgan samma rättsliga värde som fördragen.37

 

                                                 
32 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 207 med hänvisning till SFS 1994:1500. 
33 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 70 och 77. 
34 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 80-82, med undantag för om direktivet inte har 
implementerats under den aktuella tidsfristen vilket leder till att direktivet får en ”spärrverkan” vilket gör att 
medlemsstaten inte får vidta lagstiftningsåtgärder, under tidsfristen för genomförandet, som allvarligt skulle strida 
mot direktivet. Vidare är huvudregeln att direktiv endast kan ha vertikal direkt effekt (åberopas av enskilda 
gentemot staten). 
35 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 har visat på effekt i samma form som om direktivet skulle ha haft 
horisontell direkt effekt. Se resonemanget i Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 86. 
36 http://www.av.gu.se/digitalAssets/1026/1026434_Bruun.pdf, 2009-03-07, s. 1. 
37 Prop. 2007/08:95 s. 57. 
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2.1.1 Diskrimineringsförbudet i EG-rätten och dess undantag 
 

Diskrimineringsbegreppet 

Begreppet diskriminering, så som det används inom EG-rätten och numera i svenska rätt, är 

EG-rättsligt grundat och har utformats av EG-domstolen. Innebörden är att olika regler 

tillämpas i jämförbara situationer eller att samma regler tillämpas i olika situationer. Direkt 

diskriminering talar man om när olika regler tillämpas i jämförbara situationer och indirekt 

diskriminering avses när samma regel tillämpas i olika situationer.38 Arbetslivsdirektivet 

innehåller ingen definition av begreppet ålder, utan direktivet anger enbart, enligt artikel 6.1a, 

att både ungdomar och äldre arbetstagare ska skyddas.39 Enligt artikel 2.2 i arbetslivsdirektivet 

ska direkt diskriminering anses förekomma när en person på grund av ålder behandlas mindre 

förmånligt än en annan person behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation. Indirekt diskriminering regleras i samma artikel och ska anses föreligga 

när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt 

särskilt missgynnar personer med en viss ålder jämfört med andra personer, om inte 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt motiveras av ett berättigat mål och 

medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.40  

 

Förbudet och dess undantag 

Att fastställa en allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet, där ålder utgör en 

av diskrimineringsgrunderna, är arbetslivsdirektivets syfte.41 Vidare betonas att det är viktigt 

att göra skillnad mellan berättigad särbehandling och den diskriminering som bör vara 

förbjuden. Enligt artikel 2 i arbetslivsdirektivet är åldersdiskriminering förbjuden i många 

sammanhang däribland fråga om villkor för tillträde till anställning (inkluderat befordran), vid 

anställnings- och arbetsvillkor (inbegripet uppsägning, avsked och löner).42 Innebörden av 

direktivet är bland annat att ålder inte får vara det enda kriteriet för en särbehandling av 

arbetstagare eller arbetssökande. Viss särbehandling som har samband med ålder kan således 

vara tillåten genom att arbetslivsdirektivet medger vissa undantag från förbudet. Det finns både 

ett generellt undantag gällande yrkeskrav men också specialundantag gällande ålder. Artikel 4 i 

arbetslivsdirektivet, anger det generella undantaget, där regleras att särbehandling av ålder inte 
                                                 
38 Prop. 2007/08:95 s. 96. 
39 Prop. 2007/08:95 s. 130. 
40 Prop. 2007/08:95 s. 102. 
41 Prop. 2007/08:95 s. 130. 
42 Prop. 2007/08:95 s. 133. 
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utgör diskriminering om åldern utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av 

yrkesverksamhetens natur eller det sammanhang där den utförs, förutsatt att målet är legitimt 

och kravet proportionerligt. Det är således tre krav som måste vara uppfyllda. Det första 

rekvisitet handlar om att grunden för särbehandlingen ska ha samband med ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav. Här menas yrkeskvalifikationer och meriter som ska utgöra att personen i 

fråga kan utföra arbetet bättre än andra samt att kraven inte får vara påhittade. Rekvisit nummer 

två, att målet är legitimt, åsyftas att kraven ska vara förenliga med de värderingar som 

direktivet uttrycker eller är värt att sträva efter i ett demokratiskt samhälle som respekterar 

människors grundläggande fri- och rättigheter. Slutligen avses det tredje rekvisitet, att kravet 

ska vara proportionerligt, att avsteg från icke-diskrimineringsprincipen inte får vara större än 

vad som krävs för att uppnå det legitima målet. Det medel som används för att uppnå ett visst 

syfte ska vara lämpligt och nödvändigt.43  

 

Det är artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet som stadgar befogad särbehandling på grund av ålder. 

Detta innebär att medlemsstaterna får föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska 

utgöra diskriminering om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för 

nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad 

och yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och nödvändiga. 

Denna särbehandling kan enligt direktivet inbegripa en rad olika förhållanden. Bland annat 

föreskrivs särskilda villkor för tillträde till anställning och yrkesutbildning och villkor för 

avskedande och löner, för ungdomar och äldre arbetstagare. Den lista som anges ska tolkas som 

en icke uttömmande uppställning och endast anses som exemplifierande då en särbehandling på 

grund av ålder inte betraktas som diskriminering om den kan motiveras på ett objektivt sätt. 

Enligt kommissionen kan medlemsländerna alltså tillåta annan särbehandling på grund av ålder 

än den som förtecknas i artikeln. Medlemsländernas handlingsutrymme att själva avgöra vad 

som är ett berättigat mål eller syfte anses som stort, dock ska detta avgöras mot bakgrund av att 

det eftersträvade målet ska vara lämpligt och nödvändigt. Då artikeln enbart anger exempel på 

när undantag från förbudet mot åldersdiskriminering kan vara möjlig, är den vägledande när 

bedömning görs av om åldersgränser i lagstiftning är förenlig med direktivets krav.44

 

                                                 
43 Prop. 2007/08:95 s. 158. 
44 Prop. 2007/08:95 s. 173 och 178. 
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Vidare får det enligt artikel 6.2 i arbetslivsdirektivet föreskrivas undantag från 

diskrimineringsförbudet för åldersgränser som anger när enskilda personer kan komma i fråga 

för pensions- eller invaliditetsförmåner enligt företags- och yrkesbaserade system för social 

trygghet. I Sverige är dessa förmåner reglerade i kollektivavtal eller individuella avtal där syftet 

är att ange när och för vem förmånen gäller.45 Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att 

det är fråga om ett diskrimineringsförbud för arbetsgivare, genom att arbetslivet tar sikte på 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.46 Direktivet i sig är ett minimidirektiv vilket 

innebär att medlemsstaterna får införa eller behålla bestämmelser som går längre, när det gäller 

att ta tillvara principen om likabehandling, än de som anges i direktivet. Vidare är det upp till 

medlemsstaterna att se till att lagar och andra författningar som strider mot principen om 

likabehandling upphävs samt att individuella avtal eller kollektivavtal som strider mot 

principen om likabehandling förklaras eller kan förklaras ogiltiga eller ändras.47

 

 

                                                 
45 Prop. 2007/08:95 s. 176-177. 
46 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
47 Prop. 2007/08:95 s. 63. 
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2.1.2 Bedömning av åldersdiskriminering i EG-domstolen 
 

Arbetslivsdirektivet har hittills inte varit föremål för någon särskilt omfattande rättspraxis, EG-

domstolen har prövat tre fall av åldersdiskriminering.48 Nedan presenteras referat av rättsfallen 

samt slutsatser och principer som har utrönats. 

 

Det första som rör tillämpningen av arbetslivsdirektivet är det så kallade Mangold-fallet.49  

 
I detta mål underkändes en tysk lagregel som gav möjlighet för arbetsgivaren att fritt tidsbegränsa anställningar för 

arbetstagare som uppnått 52 års ålder på grund av att regleringen stod i strid med direktivets förbud mot 

åldersdiskriminering. EG-domstolen konstaterade att det inte är fråga om diskriminering om regeln objektivt kan 

motiveras av ett legitimt mål som rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning, och om medlen 

som används är lämpliga och nödvändiga. EG-domstolen konstaterade vidare att syftet med den tyska lagregeln 

var berättigat och legitimt då avsikten var att förbättra möjligheten för äldre arbetslösa att återinträda på 

arbetsmarknaden och erhålla anställningar. Dock i fråga om särbehandlingen var lämplig och nödvändig uttalade 

EG-domstolen som så att bestämmelsen var oproportionerlig då det inte var visat att åldersgränsen ensam och i sig 

var objektivt nödvändig för att nå målet att få äldre arbetslösa tillbaka i arbetsmarknaden.  

 

I detta mål belystes att arbetslivsdirektivet drar en skiljelinje mellan åldersdiskriminering och 

acceptabel särbehandling. Här lades vikt på att vid varje undantag från en individuell rättighet 

ska en avvägning göras mellan principen om likabehandling och de krav som det eftersträvade 

målet är förenat med.50 Målet visar att domstolen tar förbudet mot åldersdiskriminering på stort 

allvar genom att EG-domstolen upphöjde förbudet mot åldersdiskriminering till en allmän 

rättsprincip i gemenskapsrätten.51 Omständigheterna i målet ägde rum innan 

implementeringstiden för arbetslivsdirektivet löpt ut vilket har komplicerat tolkningen av 

domen. Detta är ett mycket omdebatterat fall där domen har gett konsekvenser på hur principen 

om direkt effekt och även den allmänna rättsprincipen om likabehandling ska tolkas.52 Jag 

kommer att återkoppla till detta senare i diskussionsavsnittet (kapitel 5).  

                                                 
48 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981, mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531 och mål C-
427/06 Bartsch. 
49 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981. 
50 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 med hänvisning till punkt 65. 
51 Mål C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 med hänvisning till punkt 75. 
52 Såväl att betrakta ålder som en allmän rättsprincip har även den direkta effekten varit föremål för flitig debatt 
från olika håll. Se bland annat Tobler Christa, Putting Mangold in perspective: in response to Editorial comments, 
Horizontal direct effect – A law of diminishing coherence? Common Market Law Review 44: pp.1177-1183, 2007 
och Jans Jan H., The effect in national legal systems of the prohibition of discrimination on grounds of age as a 
general principle of Community law, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 3, No. 1, pp. 53-66, 2007. 
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EG-domstolens andra mål vad gäller åldersdiskriminering behandlades i Palacios de la Villa-

målet.53  

 
Här får EG-domstolen utreda om en bestämmelse i spansk rätt som medgav vissa klausuler i kollektivavtal, att 

anställningsförhållandet automatiskt upphör när arbetstagaren uppnått 65 års ålder, är förenlig med 

arbetslivsdirektivet. Palacios de la Villa blev mot sin vilja pensionerad med stöd av bestämmelsen i 

kollektivavtalet. EG-domstolen fick ta ställning till om situationen omfattades av direktivets tillämpningsområde 

och om den nationella bestämmelsen kunde rättfärdigas. EG-domstolen konstaterade att klausulen om obligatorisk 

pensionering, i kollektivavtalet vilket var fastställt till 65 år i den nationella lagstiftningen, kan rättfärdigas och 

därmed vara giltiga om åtgärden på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör 

sysselsättningspolitik och arbetsmarknaden och sättet att genomföra detta syfte inte framstår som olämpliga eller 

onödiga. Den spanska lagstiftningen var därmed förenlig med arbetslivsdirektivet. 

 

Det centrala i domen var att trots att skäl 14 i arbetslivsdirektivet klargör att direktivet inte ska 

påverka medlemsstaternas befogenhet att fastsälla en åldersgräns för pensionering förhindrar 

inte att direktivet ska tillämpas på villkor för anställningens upphörande. I likhet med Mangold-

fallet ansågs syftet, att minska arbetslösheten, vara berättigat. Skillnaden låg i att åtgärden att 

underlätta inträdet på arbetsmarknaden inte framstod som orimlig. Åtgärden kunde inte heller 

betraktas som en överdriven kränkning då lagstiftningen inte enbart grundade sig på ålder - en 

ekonomisk kompensation i form av ålderspension förvärvades. Generaladvokaten Masák och 

domstolen var av skiljaktig mening beträffande om tvångspensionering omfattas av direktivet. 

Till skillnad mot vad domstolen kom fram till att åldersgränser för obligatorisk avgång ska 

uppfattas som uppsägning och att direktivet därmed ska tillämpas menade Masák att tvisten 

inte omfattades av direktivet då det inte handlar om anställnings- och arbetsvillkor eller 

avskedande/uppsägning. Masák tar även avstånd till den uttalade slutsatsen om ett allmänt 

förbud mot särbehandling på grund av ålder som slogs fast i det tidigare Mangold-målet.54

 
 

                                                 
53 Mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531. 
54 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 51-67 och punkt 79-97. 
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EG-domstolens tredje mål angående åldersdiskriminering påträffas i Bartsch-målet.55  

 
Detta fall handlade om EG-fördraget innehåller ett åldersdiskrimineringsförbud som de nationella domstolarna ska 

garantera även när den eventuella diskrimineringen inte har någon koppling till EG-rätten. Här utreddes huruvida 

pensionsriktlinjerna i ett företag där änkepension inte betaldes ut till en efterlevande make som var mer än 15 år 

yngre än den avlidne, stod i strid med diskrimineringsförbuden i EG. Birgit Bartsch var gift med en 21 år äldre 

man som dog 2004. Omständigheterna i målet ägde alltså rum efter det att arbetslivsdirektivet antagits men innan 

förbudet mot åldersdiskriminering skulle vara genomfört i Tyskland. EG-domstolen fastslog att den nationella 

lagstiftningen måste omfattas av fördragets tillämpningsområde för att skyddas. Då inte pensionsriktlinjerna hade 

tillkommit för att genomföra arbetslivsdirektivet och att maken hade avlidit innan fristen för direktivets 

införlivande gick ut var det inte någon åldersdiskriminering i direktivets mening. Detta medförde att EG-rätten 

inte innehåller något förbud mot åldersdiskriminering som nationella domstolar måste garantera, när en 

diskriminering inte har någon koppling till EG-rätten.  

 

Bartsch-domen bekräftar tidigare praxis att allmänna gemenskapsrättsliga principer, såsom 

åldersdiskriminering, endast kan åberopas på områden som är reglerade av EU. Problemet i 

Bartsch-målet var inte om den aktuella pensionsordning stred mot direktivet, utan om Birgit 

Bartschs situation kunde vara reglerad i gemenskapsrätten, så att hon kunde åberopa förbudet 

mot åldersdiskriminering som en allmän gemenskapsrättslig princip. Domstolen framhöll 

vidare att målet skilde sig från den tidigare Mangold-domen på så vis att det i Mangold-fallet 

gällde åtgärder för att genomföra direktivet om visstidsarbete och därmed omfattades 

gemenskapsrättens tillämpningsområde vilket således inte var fallet i Bartsch-målet.56  

 

Det är endast denna praxis från EG-domstolen som behandlar åldersdiskriminering och hur 

arbetslivsdirektivet ska tolkas vilket innebär att mycket vägledning inte kan erhållas. Dock 

finns det idag ett nytt mål angående åldersdiskriminering i EG-domstolen, C-341/08 Dominica 

Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe. Detta fall 

handlar om en högsta åldersgräns för tillträde till ett yrke kan ses som en objektiv och rimlig 

åtgärd enligt arbetslivsdirektivet för att skydda ett legitimt mål, när åldersgränsen är satt utifrån 

en allmän erfarenhet att prestationsförmågan sjunker med åren, utan hänsyn till den berörda 

personens prestationsförmåga.57

                                                 
55 Mål C-427/06 Bartsch. 
56 Mål C-427/06 Bartsch med hänvisning till punkt 24. 
57 Notis i EU & arbetsrätt, Nordiskt nyhetsbrev Nr 4 2008 s. 7. 
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2.2 Svensk rätt 
 

Ålder har varit och är skyddad i svensk författning,58 men i den nya diskrimineringslagen får 

den ett explicit förbud inom det civilrättsliga området. DL syftar till att värna principen om alla 

människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.59 

Författningen har till ändamål att dels motverka diskriminering och dels att främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett bland annat ålder. Enligt 3 § DL är lagen tvingande vilket 

leder till att avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter är utan verkan i den 

delen. Detta innebär att ett avtals innehåll inte kan genomdrivas i domstol och att den som 

lyder under avtalet inte heller är skyldig att följa det.60 I lagtexten, 5 § 6 p. DL, avses ålder som 

uppnådd levnadslängd. Tolkningen av ålder tar sikte på en fysisk persons levnadsålder räknad 

från hans eller hennes födsel, vilket i praktiken betyder att alla omfattas av 

diskrimineringsgrunden då alla har en ålder, med undantag att juridiska personer faller utanför 

begreppsdefinitionen. Att det inte finns någon nedre eller övre åldersgräns kan i realiteten 

innebära att diskrimineringsförbudet kan komma att ha olika betydelse för äldre än för yngre 

eller vice versa. Detta på grund av att skyddsbehovet kan se olika ut för olika åldrar.61

 

 

2.2.1 Diskrimineringsförbudet i svensk rätt och dess undantag 
 

Direkt diskriminering 

I 4 § DL kan utläsas legaldefinitioner beträffande direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering. Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 

situation, om missgynnandet har samband med ålder. Det bygger alltså på att någon 

missgynnas, att jämförelse görs och att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

den diskrimineringsgrund som avses. En första nödvändig förutsättning för att direkt 

diskriminering ska anses föreligga är därav att någon missgynnas. Detta kan exempelvis vara 

att en arbetstagare försätts i ett sämre läge eller går miste om en förbättring eller en förmån. En 

behandling är missgynnande om den kan sägas medföra en skada eller nackdel för den 
                                                 
58 Se 1 kap 2 § RF där det finns ett åldersdiskrimineringsförbud mellan det allmänna och medborgarna. 
59 Prop. 2007/08:95 s. 79. 
60 Prop. 2007/08:95 s. 485. 
61 Prop. 2007/08:95 s. 130-131. 
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enskilde, där den avgörande faktorn är att en negativ effekt inträffar. Det andra kriteriet är att 

en jämförelse ska göras, där personerna som jämförs ska befinna sig i en jämförbar situation. 

Endast om jämförelsen visar en avvikelse från hur någon annan person som befinner sig i en 

jämförbar situation behandlas kan behandlingen bedömas som diskriminering. Jämförelsen kan 

göras både med en faktiskt existerande person likväl som en hypotetisk jämförelseperson.62 

Beträffande jämförelsen finns det särskilda regler vid påstådd åldersdiskriminering. En 

jämförelse förutsätter inte att de som jämförs har samma ålder, utan det som räknas är om de 

har samma kvalifikationer och samma personliga förutsättningar i övrigt. Det kommer 

antagligen även ligga närmare till hands att jämförelsen sker med en hypotetisk person. Det 

tredje kriteriet för att en direkt diskriminering ska anses föreligga är att det finns ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Sambandet kan antingen 

vara starkt eller svagt. Det är således inte avhängigt på arbetsgivarens avsikt att missgynna vid 

ett missgynnande på grund av ålder, utan det räcker med att missgynnandet har samband med 

ålder.63

 

Indirekt diskriminering 

Till skillnad mot direkt diskriminering är indirekt diskriminering uppbyggt runt missgynnade, 

jämförelse och intresseavvägning. Missgynnandet och jämförelsen är i mångt och mycket 

densamma som vid direkt diskriminering. Skillnaden ligger i själva intresseavvägningen. 

Istället för att använda sig av ett orsakssamband ska en intresseavvägning avgöra om ett visst 

förfaringssätt ska anses som tillåtet eller otillåtet.64 Det kan med andra ord finnas utrymme för 

att tillämpa en bestämmelse trots att denna kan ha en negativ effekt och kan komma att 

missgynna personer med avseende på ålder. Det krävs två krav för att en åtgärd som typiskt sett 

har en negativ effekt för en viss grupp ska vara tillåten. För det första måste syftet vara 

objektivt sett godtagbart, det ska föreligga ett berättigat syfte. För det andra ska åtgärden för att 

uppnå syftet vara lämpligt och nödvändigt.65 Intresseavvägningen kan innebära att 

bestämmelsen prövas utifrån verksamhetsbehovet hos arbetsgivaren. Med indirekt 

diskriminering menas således, i likhet med EG-rätten, att någon missgynnas genom tillämpning 

av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan 

komma att särskilt missgynna personer med viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 
                                                 
62 Prop. 2007/08:95 s. 486-487. 
63 Prop. 2007/08:95 s. 488-490. 
64 Prop. 2007/08:95 s. 490-491. 
65 Prop. 2007/08:95 s. 491-492. 
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för att uppnå syftet. Då en skenbart neutral faktor leder till att en särskild åldersgrupp 

särbehandlas är det således fråga om indirekt diskriminering.66  

 

Diskrimineringsförbudet och dess undantag 

Diskrimineringsförbudet i arbetslivet tar, enligt 2 kap 1 § DL, sikte på att arbetsgivare inte får 

diskriminera arbetstagare, arbetssökande, den som gör en förfrågan om arbete, praktikanter, 

inhyrd eller inlånad arbetskraft. Här har Sverige valt att genomföra en högre ambitionsnivå än 

vad som förpliktas av EG-rätten. Genom att förbudet även ska gälla för den som gör en 

förfrågan om arbete och att praktikanter (i vidare bemärkelse än yrkespraktik), inhyrd eller 

inlånad arbetskraft ska skyddas går den utöver den nivån som hittills gällt i landet.67 Förbudet 

mot diskriminering är som nämnts tidigare inte absolut, utan undantag från denna huvudregel 

påträffas i 2 kap 2 § DL. Här regleras att arbetsgivaren får särbehandla vid beslut om 

anställning, befordran eller utbildning för befordran om egenskapen på grund av arbetets natur 

eller sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett 

berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Dessa tre kriterier 

ska vara uppfyllda för att en godtagbar särbehandling ska ha ägt rum.  

 

Vidare finns det, enligt 2 kap 2 § 3 och 4 punkten DL, två ytterligare specialundantag gällande 

ålder. Dels hindrar inte förbudet tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, 

efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal och dels hindrar 

inte förbudet heller en särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det går inte ur lagtext att 

utläsa vilka syften som fungerar som berättigande eller vad som utgör en godtagbar 

särbehandling på grund av ålder. En knapphändig vägledning för denna tolkning ges av 

förarbetena. Här anges att ett berättigat syfte tar sikte på om kravet är godtagbart i bemärkelsen 

att det är förenligt med de värderingar som direktivet uttrycker. Utgångspunkten är också att 

syftet ska vara värt att skydda i sig och att vara tillräckligt viktig för att motivera att ges 

företräde framför principen om icke-diskriminering.68 Lämpligt och nödvändigt krav betyder 

att bestämmelsen ska leda till önskvärt resultat och att åtgärden ska vara nödvändig för att 

uppnå syftet. Förutom detta ska samtidigt inga alternativa handlingssätt kunna leda till 

                                                 
66 Prop. 2007/08:95 s. 490-492. 
67 Prop. 2007/08:95 s. 134-135. 
68 Prop. 2007/08:95 s. 179. 
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resultatet.69 I själva verket blir den faktiska verkan av förbudet klart först när 

diskrimineringsförbudet (huvudregeln) ställs mot de undantag som finns. Detta genererar att 

undantagens utformning blir avgörande för diskrimineringsförbudets praktiska funktion.70 

Detta leder vidare in på att det förefaller kunnas göra betydande undantag inom avsevärt många 

områden inom arbetslivet. Varpå områden såsom rekrytering, lön, semester och 

pensionsavgång där ålder idag har stor betydelse verkar öppna upp för olika missgynnanden 

där förarbetena talar för att det i stora drag endast bör kunna motiveras inom befintliga ramar 

för att anses som godtagbart. Hur dessa motiveras och huruvida dessa egentligen faller in under 

lämpliga, nödvändiga och proportionerliga medel och syften ska längre fram i studien 

undersökas. 

 

Sanktioner och tillsyn 

För den som bryter mot förbuden mot diskriminering ska, enligt 5 kap 1 § DL, betala 

diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Vidare gäller för 

arbetsgivare som bryter mot diskrimineringsförbuden, i 2 kap 1 § DL, att även betala ersättning 

för den förlust som uppkommer. Endas vid särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller 

delvis. Om någon däremot diskrimineras genom en bestämmelse i ett individuellt avtal eller i 

ett kollektivavtal på ett sätt som är förbjuden ska bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig 

om den som diskrimineras begär det. Bevisbördan i dessa avseenden är av karaktären prima 

facie då det är den som anses sig ha blivit diskriminerad som ska visa omständigheter som ger 

anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad, där då svaranden ska visa att 

diskriminering inte förekommit. Lagstiftningen bygger på så sett på en delad bevisbörda.  

 

Tillsyn över lagen utövas av DO, numera Katri Linna, som menar att sammanslagningen av de 

fyra myndigheterna gör den nya myndigheten till en kraftfull aktör för att främja allas rätt till 

ett liv utan diskriminering.71 DO anser att åldersdiskrimineringen i Sverige är påtaglig i många 

avseenden och att det finns många exempel på åldersdiskriminering i kollektivavtal som 

antagligen kommer fås en närmare granskning. Till skillnad från tidigare kan nu förmåner i 

kollektivavtal ifrågasättas vilket i sin tur leder till att arbetsmarknadens parter måste kunna visa 

exempelvis varför en äldre arbetstagare har fler semesterdagar.72  

 
                                                 
69 Prop. 2007/08:95 s. 502. 
70 Prop. 2007/08:95 s. 140. 
71 http://www.do.se/Press/Nyheter/Ny-myndighet-den-1-januari/, 2009-01-15. 
72 Okumus Esref, Artikel i Lag & Avtal, Svårt komma åt diskriminering i arbetslivet, 2009-01-29. 
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2.2.2 Bedömning av åldersdiskriminering i AD 
 

AD har för första gången behandlat ett mål73 där en av diskrimineringsgrunderna som 

åberopades var ålder. Dock härstammar det refererande AD-fallet från tiden innan 

arbetslivsdirektivet hade implementerats fullt ut, men målet har dock bäring även för gällande 

rätt.  

 
Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldig till bland annat åldersdiskriminering under ett 

rekryteringsförfarande och anställningsbeslut. DO gör gällande att en 62-årig kvinna av utländsk härkomst inte 

fick anställning och inte ens blev kallad till intervju på grund av diskriminering avseende kön, etnicitet och ålder. 

Då den nya diskrimineringslagen inte trätt i kraft vid tidpunkten för de i målet aktuella händelserna är lagen i sig 

inte tillämplig, utan skyddet mot åldersdiskriminering åtnjuter skydd i arbetslivsdirektivet. AD fann inte att någon 

diskriminering hade förekommit då den sökande inte kunde anses ha varit i en jämförbar situation på grund av 

underlåtenhet att fylla i ansökningsformuläret på ett fullständigt sätt. Beträffande ålder konstaterade AD endast att 

något förbud mot åldersdiskriminering inte gällde i Sverige vid den aktuella tidpunkten.  

 

Någon närmare granskning av diskrimineringsgrunden ålder gavs därmed inte då en jämförbar 

situation inte ansågs vara för handen. I år har DO redan tagit emot en anmälan om 

åldersdiskriminerande, närmare bestämt kollektivavtalade åldersförmåner, vilket kan leda till 

en rättslig prövning inom en snar framtid. I denna anmälan rör det sig om det statliga 

kollektivavtalet som ger äldre arbetstagare fler semesterdagar vid stigande ålder. Då förmånen 

finns reglerad i ett flertal kollektivavtal på den svenska arbetsmarkanden, kan anmälan få en 

avgörande betydelse för hur den nya lagen ska tolkas.74

 

 

                                                 
73 AD 2009 nr 11, DO mot Almega Tjänsteföretagen och First Rent a Car AB. 
74 Okumus Esref, Artikel i Lag & Avtal, Kortare semester? – lugn, den kan bli längre, 2009-01-13. 
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3. Undersökningsområden 
 

Förutom gällande rätt är utgångspunkten för studien följande undersökningsområden. I detta 

avsnitt appliceras diskrimineringsförbudet med dess undantag i förhållande till utvalda 

områden. 

 

 

3.1 Rekrytering: ålder som urvalskriterium 
 

Förbudet mot åldersdiskriminering är ett principiellt förbud för arbetsgivare att beakta hos 

arbetssökanden och arbetstagare i frågor vid anställning. Ur lagtexten framgår att en 

arbetsgivare inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker 

arbete, söker eller fullgör praktik. Trots förbudets innebörd, att åldern hos en arbetssökande 

inte ska beaktas, kan det inom vissa verksamheter åsidosättas när det är fråga om god fysisk 

förmåga. Polis, brandman, gymnastiklärare eller instruktör på gym är befattningar där den 

fysiska kapaciteten är relevant och tillåten att ta hänsyn till.75 Vidare genererar förbudet att det 

är acceptabelt i en platsannons att ange önskemål om arbetssökandes ålder utan att det täcks av 

diskrimineringsförbudet. Däremot blir annonsen som innehöll ålderspreferenser föremål för 

bedömning om diskriminering förekommit under rekryteringsförfarandet eller vid 

anställningsbeslutet. Annonsen har då betydelse som bevisning för en eventuell gallring av 

sökanden.76 Ett exempel på detta påträffades hos ett franskt företag som i en annons hade sökt 

headhunters mellan 28 och 35 år och därmed dömdes för åldersdiskriminering.77 Åldern hade 

här varit ett urvalskriterium utan angivandet av sakliga skäl vilket rubricerades som direkt 

diskriminering och skadestånd utdömdes. 

 

Undantaget beträffande yrkeskrav blir aktuellt när det rör sig om rekrytering. Vad som kan 

anses utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav är beroende från fall till fall. Ett illustrerande 

exempel kan vara då det krävs att en skådespelare har en viss ålder för att föreställningen ska 

bli trovärdig. Då kan åldern utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav, samtidigt som det 

                                                 
75 Prop. 2007/08:95 s. 499-500. 
76 Prop. 2007/08:95 s. 140. 
77 Trenning-Himmelsbach Anna, Företag dömt för åldersdiskriminering, Artikel i Jusektidningen 2007 nr 3 s. 6. 
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anses berättigat med hänsyn till arbetets natur.78 I andra sammanhang kan särbehandling på 

grund av ålder vara berättigade när det är fråga om att se till att olika åldersgrupper finns bland 

personalen samt att undvika att flera personer i arbetsgruppen uppnår pensionsålder på samma 

gång.79 Arbetsgivarens rätt att åberopa undantaget anses minska ju större arbetsplatsen är.80 

Svårbedömning vid rekrytering är var den exakta gränsen går när en arbetsgivare kan 

särbehandla en arbetssökande på grund av ålder. Enligt förarbetena måste här flera faktorer 

beaktas, bland annat arbetsgivarens betydelse och möjlighet att behålla kontinuitet, kompetens 

och hur åldersfördelningen ser ut.81  

 

När en bedömning av huruvida ett kriterium inför en anställning skall klassas som 

diskriminering kan sambandet även vara indirekt och därmed mindre tydlig. Exempel på detta 

kan vara att arbetsgivaren åberopar erfarenhet, anställningstid eller mognad som typiskt sett 

gynnar äldre. Eller å andra sidan fysisk styrka, smidighet, datorkunskap eller att resa mycket i 

tjänsten som i praktiken gynnar yngre personer.82 Dessa omständigheter kan då istället komma 

att klassas som indirekt diskriminering. För att även täcka upp för diskriminering som kan 

förekomma av rekryteringsföretag som en arbetsgivare anlitat anses arbetsgivaren alltid 

ansvarig i förhållande till den arbetssökande. Arbetsgivaren kan sedan regressvis vända sig till 

avtalsparten för att få ersättning.83 Sammantaget ska arbetsgivaren ha starka skäl för att få 

tillämpa undantagsregeln. Det måste stå klart att de krav som arbetet ställer verkligen varit 

styrande i det enskilda fallet.84  

 

 

                                                 
78 Prop. 2007/08:95 s. 158-160. 
79 SOU 2006:22 s. 428 och 436. 
80 Prop. 2007/08:95 s. 180. 
81 SOU 2006:22 s. 437. 
82 Prop. 2007/08:95 s. 488-490. 
83 Prop. 2007/08:95 s. 138. 
84 Prop. 2007/08:95 s. 160. 
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3.2 Lön: åldersreglerade minimilöner och lönetrappor 
 

Rätten till lön är en grundläggande rättighet i ett anställningsförhållande men inte reglerad i 

lag, utan detta ankommer på arbetsmarknadens parter.85 Vissa kollektivavtal innehåller 

bestämmelser om lägsta löner, så kallade minimilöner. De ålderskriterier som förekommer i 

kollektivavtal ska enligt förarbetena ha ett främjande- eller skyddssyfte för att anses 

berättigade. Åldersbaserade minimilöner som har avtalsreglerats för att motverka 

lönedumpning för unga arbetstagare anses därmed som godtagbara undantag. Motivet är att 

ungdomar oftare har en svag förhandlingsposition vid inträdet på arbetsmarknaden. Dock 

framhävs det att lönetrappor inte alltid är förenliga med diskrimineringsförbudet då det inte 

anses godtagbart att minimilöner för oerfarna unga nyanställda i närliggande ålder skiljer sig åt. 

Detta förutsatt att den enda skillnaden mellan arbetstagarna är ett eller några få års levnad.86 

För att knyta an till ett gällande avtal inom svensk arbetsmarknad kan nämnas detaljhandelns 

kollektivavtal.87 I avtalets femte paragraf påträffas avlöningsbestämmelser där ingångslön och 

minimilön regleras med avseende på ålder. Vidare återfinns lönetrappor som anger månadslön 

eller timlön utifrån arbetstagens fyllda ålder. Åldersspannet befinner sig mellan 16-19 år, där 

en nyanställd 16-åring och en nyanställd 19-åring har olika ingångslöner trots lika 

kvalifikationer. Efter fyllda 18 år tillkommer förvärvad branschvana som bedömningsgrund för 

viss minimilön. Denna reglering innebär att åldern utgör ett kriterium för viss lön. Om denna 

företeelse kan klassas som lönediskriminering på grund av ålder är beroende på vilken lön 

arbetstagaren skulle ha haft om arbetsgivaren inte beaktat dennes ålder. 

 

Ett ytterligare exempel där ingångslön och minimilön regleras med avseende på ålder återfinns 

inom försäkringsbranschens tjänstemannaavtal.88 Enligt 4 kap 4 § i avtalet får lönen inte 

understiga ett visst belopp för tjänstemän som uppnår 23 års ålder. Denna åldersgräns leder till 

att arbetstagare som inte uppnått 23 års ålder faller utanför paragrafens tillämpningsområde 

vilket resulterar i att ingångslönen och minimilönen i praktiken blir lägre. Det vill säga en 

nyanställt 25-åring och en nyanställd 22-åring kan komma att få olika ingångslöner trots 

jämbördiga meriter. 

                                                 
85 Agell Anders och Malmström Åke, Civilrätt, s. 316-317 och Göransson Gabinus Håkan, Arbetsrätten, s. 30-31. 
86 Prop. 2007/08:95 s. 180-181. 
87 Avtal mellan Svensk handel och Handelsanställdas förbund avseende Detaljhandeln 1 april 2007-31 mars 2010. 
88 Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i försäkringsbranschen.  

 26



3.3 Semester: fler semesterdagar vid stigande ålder 
 

Då arbetstagarens rätt till 25 dagars semester regleras i semesterlagen, som till stor del är 

semidispositiv, förekommer avvikelser i kollektivavtal. Anmärkningsvärt är att semesterlagen 

inte gör någon skillnad mellan yngre eller äldre, vilket många gånger påträffas i avtal. För att 

åskådliggöra ett exempel där avvikelser från den lagliga semesterrätten utgår från 

arbetstagarens ålder hänvisas till avtal inom den offentliga sektorn. Först kan det statliga 

kollektivavtalet, ALFA,89 nämnas. Enligt 5 kap 3 § i avtalet framgår det att till och med det år 

arbetstagaren fyller 29 år har denne rätt till 28 semesterdagar. Från och med det år 

arbetstagaren fyller 30 år ökas antalet semesterdagar till att omfatta 31 dagar och från 40 års 

ålder ända upp till 35 dagar. Vidare anger avtalet för Sveriges kommuner och landsting, AB 

08,90 likaså en åtskillnad för arbetstagarens antal semesterdagar utifrån ålder. Enligt 6 kap 27 § 

5 mom. anges att till och med det år arbetstagaren fyller 39 år innehas den lagenliga 

semesterrätten om 25 semesterdagar. Men från och med det år som denne fyller 40 år 

kvalificeras arbetstagaren till 31 semesterdagar och vid fyllda 50 år till 32 semesterdagar. 

Huruvida detta faller inom ramen för en godtagbar särbehandling motiveras enligt förarbetena 

med att åldersgränserna ska vara ett skydd för äldre arbetstagare och att få tillfälle att återhämta 

sig. Med andra ord för att tillgodose äldre arbetstagares behov av vila och rekreation.91 Ett 

ytterligare exempel på berättigande undantag, enligt förarbetena, är förlängd semester eller 

uppsägningstid som i princip syftar till att äldre i ökad utsträckning ska kunna arbeta till 

ålderspension.92 Dock innebär åldersförbudet att om ett skäl för att tillämpa en bestämmelse i 

ett kollektivavtal tar sikte på ålder och där orsakssambandet mellan handlingen och 

diskrimineringsgrunden är klar anses det som en direkt diskriminering. Detta medför att 

semesterförmåner utifrån ålder som grund, torde vara ett exempel på direkt diskriminerande 

regler. Fler semesterdagar vid stigande ålder är något som i synnerhet verkar påträffas i 

kollektivavtalen inom den offentliga sektorn.93 Här är det enbart åldern som berättigar en 

arbetstagare till fler semesterdagar, själva anställningstiden har ingen betydelse i detta 

sammanhang. 

                                                 
89 Allmänt löne- och förmånsavtal, Centrala avtal 2008:1. 
90 Allmänna bestämmelser i lydelse 2008-06-01. 
91 SOU 2006:22 s. 439. 
92 Prop. 2007/08:95 s. 179. 
93 Se det statliga kollektivavtalet ALFA och Sveriges Kommuner och Landstings avtal AB 08. Påträffas inte inom 
undersökta avtal från den privata sektorn, se Almegas tjänstemanna avtal, Försäkringsbranschens avtal eller 
Detaljhandelns kollektivavtal. 
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3.4 Pensionsavgång: i avtal och 67-årsregeln i LAS 
 

Skäl 14 och 25 i ingressen till arbetslivsdirektivet anger att direktivet inte påverkar de 

nationella bestämmelserna om pensionsålder och att särbehandling av ålder kan motiveras 

under vissa förutsättningar, vilket innebär att dessa särskilda bestämmelser kan variera efter 

förhållandena i medlemsstaterna. Trots detta har Palacios de la Villa-målet94 visat på att skäl 

14 i arbetslivsdirektivet inte förhindrar att direktivet ska tillämpas på villkor för anställningens 

upphörande. Vilket innebär att olika behandling på grund av ålder, även inkluderat upphörande 

av anställning vid uppnådd pensionsåldern, måste kunna motiveras på ett objektivt och 

godtagbart sett. 

 

För svensk del finns inte någon fast pensionsålder utan en arbetstagare kan pensioneras från 61 

års ålder.95 Dock återfinns ordinarie pensionsålder i många avtal där ålderspensionen kan 

framgå av antingen kollektivavtal, anställningsavtal eller annat särskilt träffat avtal.96 Det 

föreligger trots det en rätt enligt 32 a § LAS att arbetstagare får kvarstå i anställningen till 67 

års ålder. LAS innehåller även bestämmelser som innebär att anställningsskyddet inskränks när 

en arbetstagare har fyllt 67 år. Kravet på saklig grund och omplaceringsskyldigheten vid 

uppsägning, rätten till längre uppsägningstid än en månad och företrädesrätt till återanställning 

åsidosätts. Utav förarbetena motiveras denna inskränkning i LAS med att åldersförbudet inte är 

undantagslöst och att en viss förutsägbarhet när en anställning kommer att sluta är i sin 

ordning. Om inte 67-årsgränsen fanns skulle det kunna medföra att arbetsförhållandena 

avslutas på ett ovärdigt sett och att tvister skulle kunna uppkomma. Bedömningen görs även att 

slopandet av kravet mot saklig grund vid uppsägning vägs över med att arbetstagare som 

uppnått viss pensionsålder är tillförsäkrad viss inkomst, i form av pension.97 67-årsregeln har 

även en pensionspolitisk bakgrund där den bygger på livsinkomstprincipen som innebär att 

värdet av alla inbetalda pensionsavgifter motsvarar det vi får ut som pensionärer i form av 

pension.98  

                                                 
94 Mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531. 
95 Adlercreutz Axel och Mulder Johann Bernard, Svensk arbetsrätt, s. 335. 
96 Bruun Niklas och Lindström Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd, 
Juridisk Tidskrift 2003-2004 nr 3, s. 702. 
97 SOU 2006:22 s. 443. 
98 Se Rapport från Socialdepartementet och Försäkringskassan, Den svenska ålderspensionen 2005, s. 4 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/79/98/ddf1552c.pdf, 2009-02-23. 
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4. Analys 
 

Enligt förarbetena avses diskrimineringsförbudet att täcka alla situationer som kan tänkas 

uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare/arbetssökande på en arbetsplats eller i 

samband med anställning.99 Detta kan problematiseras via valda undersökningsområden som 

tyder på att någon form av missgynnande som har samband med ålder i mångt och mycket 

förekommer och således måste rättfärdigas för att vara en acceptabel särbehandling. Frågan blir 

därmed om dessa ovannämnda olika behandlingar på grund av ålder, som berörts i samband 

med rekrytering, lön, semester och pensionsavgång, kan motiveras på ett objektivt och rimligt 

sätt eller om det står i konflikt med arbetslivsdirektivets förbud mot åldersdiskriminering. 

Denna fråga försöker jag besvara i det följande, där varje undersökningsområde analyseras i 

separata avsnitt. 

 

 

4.1 Rekrytering: ålder som urvalskriterium 
 

Kollektivavtal omfattar i regel inte rekryteringsförfaranden, trots detta har jag valt att studera 

detta område då ålder är något som oftast beaktas vid anställning men som idag, efter 

införlivandet av diskrimineringsförbudet, kan komma att få en annan innebörd och tillämpning. 

Krav på egenskaper såsom erfarenhet, datakunskap, mognad, resa i tjänsten kan utan att 

arbetsgivaren uttryckligen tar åldersrelaterande hänsyn komma att fatta beslut där ålder får 

betydelse. Vissa egenskaper är nära synonymt med ålder. Frågan är om dessa omständigheter 

som indikerar på en indirekt diskriminering kan motiveras inom ramen för 

intresseavvägningen. Arbetsgivarens krav på exempelvis god datakunskap för en viss 

anställning kan uppfyllas av alla men sannolikheten är hög för att den som är yngre klarar av 

kravet bättre än den som inte är uppvuxen med dator som verktyg i utbildning eller yrke. Det 

uppställda kravet är till synes neutralt men vid en jämförelse mellan gruppen yngre och äldre 

utsetts den senare gruppen i allmänhet i ett sämre läge. Å andra sidan kan det vara möjligt att 

kravet på god datakunskap är relevant för den anställning som saken gäller, trots att ungdomar 

kan komma att premieras. Det kan därmed konstateras att det krav som arbetsgivaren ställt upp 

motiveras av ett berättigat syfte, objektivt sett krävs denna kunskap för att arbetet ska utföras 

                                                 
99 Prop. 2007/08:95 s. 139. 
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tillfredställande. Vidare ska tillämpningen av kravet vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå 

syftet. Utfaller dessa omständigheter till arbetsgivarens fördel har såldes ingen diskriminering i 

lagens mening skett. Bedömningen inom intresseavvägningen av medel och syfte är föremål 

för parternas (arbetsgivare och arbetstagare/arbetssökande) intressen. Arbetsgivarens intresse 

av att försäkra sig om en väl utförd arbetsprestation i förhållande till arbetssökandes intresse av 

att inte bli utesluten från möjligheten till anställning på grund av ett icke-relevant krav. Dessa 

omständigheter visar förvisso på resultat av stereotyper, fördomar och generella antaganden där 

hänsynen till ålder har betydelse. Den som är äldre kanske kan antas att brista i flexibilitet, 

motivation och öppenhet för nya idéer eller att unga saknar mognad, vilket vid en individuell 

prövning däremot kan slå fel i det enskilda fallet. Särbehandling på grund av ålder blir således 

något annat än just diskriminering på grund av ålder.100 För att knyta an till det tidigare nämnda 

om ålder som urvalskriterium (kapitel 3.1) kan på detta sätt positiv särbehandling av ålder vara 

tillåtet när det är fråga om att öka åldersmångfalden. En indirekt diskriminering skulle kunna 

tänkas motiveras av hur åldersfördelningen ser ut på arbetsplatsen, för att kunna bibehålla olika 

åldersgrupper bland personalen och att undvika uppnådd pensionsålder på samma gång. 

 

Min egen uppfattning är sammanfattningsvis att ålder är ett tillstånd som hitintills har haft en 

stor betydelse vid gallringen av arbetssökanden. Idag kan detta förfarande, att ha ålder som 

urvalskriterium, få en annan innebörd och tillämpning. Ålder ska inte ensamt få kunna vara 

styrande för tillsättandet av vakanser. Trots detta kan en arbetsgivare fortfarande sålla bland 

arbetssökandes ålder om det kan rymmas inom befintliga undantagsmöjligheter, vilket i 

praktiken innebär en motivering av godtagbar art. Detta kan i sin tur tänkas ha den inverkan att 

trots införandet av åldersdiskrimineringsförbudet kommer förmodligen en arbetstagares ålder 

inte att fullständigt bortses ifrån vid en rekryteringsprocess. Många egenskaper (vilket i för sig 

kan baseras på fördomar) har ofta en stark koppling till en individs ålder, men vid en 

individuell prövning kan motsatsen få ett annat utslag. Attitydförändringar som baseras på att 

se värdet av att ha olika åldersgrupper är önskvärt. Sammantaget ska inte 

undantagsmöjligheterna få kunna motverka det skydd som förbudet ska ge. Vilket i vissa 

sammanhang kan tänkas vara en aning motsägelsefullt då förbudet tar sikte på alla (då alla har 

en ålder), men vid ”sakliga olika behandlingar” kan det generera att antingen den yngre eller 

äldre gruppen behandlas mindre förmånligt på bekostnad av den andra.  

                                                 
100 SOU 2006:22 s. 331. 
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4.2 Lön: åldersreglerade minimilöner och lönetrappor 
 

Att betala ut lön utgör en av de viktigaste skyldigheterna för en arbetsgivare inom ett 

anställningsförhållande.101 Detta, liksom det nyinrättade förbudet mot åldersdiskriminering, 

resulterar i att en lönediskriminering som grundas på arbetstagarens ålder måste rymmas inom 

de berättigade undantagsmöjligheterna för att vara godtagbart. Med utgångspunkt utifrån 

redogjorda kollektivavtalsbestämmelser beträffande minimilön och lönetrappor (se kap 3.2) 

kan de illustrerande exemplen från försäkringsbranschens avtal, till skillnad från detaljhandelns 

kollektivavtal, att kunna motivera minimilönegränsen med ett främjande- eller skyddssyfte. 

Den åldersrelaterade minimilönen kan anses motverka lönedumpning och därmed falla inom 

ramen för ett berättigat undantag. Att ha någon form av gräns borde lämpligen anses vara 

godtagbart för att ange vad arbetsgivaren minst är skyldig att ersätta arbetstagaren. Till skillnad 

från denna reglering kan däremot lönetrappor, som återfanns inom exempelvis detaljhandelns 

avtal, kunna strida mot diskrimineringsförbudet. Detta grundas på att det, enligt förarbetena, 

inte anses godtagbart att minimilöner för oerfarna unga nyanställda i närliggande ålder skiljer 

sig åt. Här öppnas det upp för direkt diskriminering i det enskilda fallet. Arbetstagarens 

ingångslön är beroende på dennes ålder där lönetrappan reglerar nivån. Om syftet och om 

medlen är lämpliga och nödvändiga kan ifrågasättas. Kan det anses proportionerligt att lönen 

för oerfarna unga nyanställda i närliggande ålder skiljer sig åt när den enda skillnaden är några 

få års levnad?  

 

Min egen uppfattning är sammanfattningsvis att regleringen inom löneområdet är något som, 

enligt den svenska modellen, ska ankomma på arbetsmarknadens parter. Minimigränser är till 

för att upprätta ett skyddssyfte, där lönedumpning är ett exempel. Yngre, speciellt ungdomar, 

har en svagare förhandlingsposition vid inträdet på arbetsmarknaden. Om man tar bort 

minimilönegränser som baseras på en arbetstagares ålder skulle en annan gränslinje få tjäna 

dess syfte. Frågan blir istället om gränsen ska vara baserad på ålder eller om lönesättningen 

skulle kunna utgå från befattning alternativt avtalsområde. Gräns som skulle kunna tänkas vara 

åldersrelaterad är vid fyllda 18 år då myndighetsålder uppnåtts med motiveringen att denne får 

förfoga över sin egendom och åta sig förbindelser. Tanken att ha en annan minimigräns, än 

baserad på uppnådd ålder, skulle kunna tänkas bygga på antal år inom yrket, det vill säga 

bestämmelsen om förvärvad branschvana skulle kunna motiveras av skäl som bygger på ökad 

                                                 
101 Källström Kent och Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet, s. 195. 
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kompetens och erfarenhet. Men faktum är att även lön som bygger på antal år inom yrket 

indirekt skulle kunna tänkas vara diskriminerande då det ofta gynnar äldre, men samtidigt 

motiveras det av sakliga skäl. Gränser för olika ersättningar är svårt att komma ifrån. Mot 

bakgrund av detta torde en gräns i form av ingångslön och minimilön för att ange vad 

arbetsgivaren minst är skyldig att ersätta arbetstagaren, för utförd prestation, tänkas falla inom 

ramen för ett godtagbart skäl. Lönetrappor, som återfinns i vissa kollektivavtal, borde mot 

bakgrund av både lagtext och förarbetena anses vara utan verkan då arbetstagaren förmodligen 

skulle ha haft en annan lön om arbetsgivaren inte beaktat dennes ålder. 

 

 

4.3 Semester: fler semesterdagar vid stigande ålder 
 

Fler semesterdagar vid stigande ålder kan till sin utformning tyckas falla in under begreppet 

direkt diskriminering. Här missgynnas yngre arbetstagare genom att behandlas sämre (i 

avseendet färre semesterdagar) och missgynnandet har samband med ålder. Skillnaden som jag 

påträffat inom de privata och offentliga avtalen är en intressant upptäckt. Frågan varför denna 

distinktion råder kan ha många förklaringar. En tänkbar anledning till varför dessa 

bestämmelser har förhandlats fram inom de offentliga avtalen kan troligtvis handla om att 

arbetstagarorganisationen avstod från löneförhöjning mot att medlemmarna fick fler 

semesterdagar. Från arbetsgivarens sida kan detta vara ett sätt att kunna konkurrera med andra 

sektorer och att minska lönekostnaderna. 

 

Frågan är om fler semesterdagar kan motiveras med argumentet, som anges i förarbetena, att 

äldre behöver vila och möjlighet till återhämtning. Detta borde ställas på sin spets med tanke på 

att äldre inom den privata sektorn inte ges denna rättighet. Troligtvis kan statsanställda äldre 

heller inte anses behöva mer vila än exempelvis en yngre småbarnsförälder utan det 

härstammar från det minskade lönepåslaget som ska kompenseras med fler antal 

semesterdagar. Frågan är om detta kan anses utgöra ett acceptabelt undantag från förbudet mot 

åldersdiskriminering. Även om syftet motiveras med att äldre behöver rekreation och att 

medlen som används är på grund av utebliven lönelyft tror inte jag att regleringen kommer att 

uppfylla kravet på proportionalitet. Det legitima syftet kan falla på att äldre inom privat sektor 

inte har fler semesterdagar. Vidare kan argumentet att äldre inom den offentliga sektorn inte 
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nyttjas av löneförhöjningar i samma skala som privatsektor falla på bekostnad av att yngre 

diskrimineras.  

 

På basis av förarbetenas argument, att äldre bör ha rätt till fler semesterdagar vid stigande ålder 

på grund av att äldre anses behöva vila och återhämtning i större utsträckning än yngre, vill jag 

lyfta denna fråga till ljuset av ett jämställdhets- och genusperspektiv. Om ett sådant argument 

skulle rättfärdiga ett undantag från åldersdiskriminering skulle man inte på liknande sätt kunna 

föra över detta resonemang till att vara tillämpbara inom andra diskrimineringsgrunder, till 

exempel kön? Forskning och statistik visar att den offentliga sektorn är en kvinnodominerad 

arbetsplats102 och att kvinnor ofta är dubbelarbetande i form av rollen som både yrkesverksam 

och hemarbetande.103 Dessa förutsättningar skulle indirekt kunna relateras till kön/genus vilket 

torde indikera på att om detta missgynnande kan rättfärdigas på grund av ålder så finns det 

även en koppling till kön (kvinnor).  

 

En enkel lösning på dilemmat kan till synes innebära att alla ska få samma antal semesterdagar. 

Dock bör man till detta påstående komma ihåg att om alla ska få lika semester kan det även 

klassas som diskriminering då lika behandling också kan vara diskriminering - om 

förutsättningarna är olika. Samtidigt finns det ett större utrymme för undantag för ålder jämfört 

med andra diskrimineringsgrunder då det sakliga behovet för undantag anses större beträffande 

ålder. Utan att själv ta ställning till det djärva påståendet om kvinnor ska ha rätt till fler 

semesterdagar på grund av rekreation eller att alla ska få lika semester trots olika 

förutsättningar vill jag härmed belysa den komplexitet som skälet till att äldre ska behöva fler 

semesterdagar ger med sig. Det ger upphov till följdfrågor som ställer villkoret på sin spets.  

 

Min egen uppfattning är sammanfattningsvis att det lämpligen bör krävas förändringar 

beträffande fler semesterdagar vid stigande ålder. Denna bestämmelse öppnar upp för 

åldersdiskriminering i det enskilda fallet. Svensk lagstiftning som förbjuder 

åldersdiskriminering torde ha den inverkan att kollektivavtal med åldersrelaterade 

bestämmelser som inte kan motiveras på ett godtagbart och lämpligt sätt är utan verkan. 

Motiveringen till avtalsregleringens syfte talar för att äldre behöver vila och återhämtning i 

större utsträckning än yngre. Vidare att medlen som används grundas på utebliven lönelyft 

                                                 
102 Hansen H. Lars och Orban Pal (red.), Arbetslivet, s. 381 med hänvisning till statistik från Statistiska 
centralbyrån.  
103 Hansen H. Lars och Orban Pal (red.), Arbetslivet, s. 370-373. 
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borde få det svårt att uppfylla kravet på proportionalitet. Åtgärden (att ge fler semesterdagar 

vid stigande ålder) ska vara nödvändig för att uppnå ändamålet (att inneha piggare äldre 

arbetstagare och minska på lönekostnaderna) ska ställas mot om det finns mindre inskränkande 

alternativ. Likväl ska denna fördel som uppstår stå i rimlig proportion till den skada som 

åtgärden förorsakar (att yngre diskrimineras). De facto att äldre inom privat sektor inte har fler 

semesterdagar och att äldre inom den offentliga sektorn inte nyttjas av löneförhöjningar i 

samma skala som privatsektor skulle kunna tänkas falla på bekostnad av att yngre 

diskrimineras. Det bör mot bakgrund av detta ske justeringar i flera kollektivavtal. Denna 

avtalsreglerade bestämmelse är idag en mycket omtalad sådan på grund av att det är ovisst 

huruvida detta är en åldersdiskriminering i lagens mening eller ej. Men om inte längre extra 

semesterdagar för äldre kommer anses vara en godtagbar reglering kan det möjligtvis leda till 

att andra förmåner kommer förhandlas fram, men som inte har den karaktären att vara direkt 

åldersrelaterade.  

 

Denna kollektivavtalade åldersförmånen, fler semesterdagar vid stigande ålder, kommer 

troligtvis (som nämnts tidigare i kap 2.2.2) inom en snar framtid att ställas inför rättslig 

prövning. Det blir därmed upp till domstolen att avgöra om vems intresse som väger tyngst och 

praxis får således leda vägen för vad som kan anses vara en godtagbar eller missgynnande 

handling. 

 

 

4.4 Pensionsavgång: i avtal och 67-årsregeln i LAS 
 

Från och med den 1 januari 2009 har Sverige infört ett förbud mot åldersdiskriminering 

samtidigt som svensk lagstiftning innehåller bestämmelser som i mångt och mycket tar sikte på 

ålder i synnerhet LAS som bland annat innebär att den som fyller 67 år saknar 

anställningsskydd. Hur väl stämmer pensionssystemet med dess pensionspolitik och 67-

årsregeln i LAS överens med arbetslivsdirektivet? Det argument som rättfärdigar en sådan 

särbehandling är som tidigare nämnts (i kapitel 3.4) mot bakgrund av ekonomiska faktorer, att 

arbetstagare inte förlorar på att bli uppsagda då pension erhålles. Vad kan tänkas föreligga 

utöver den ekonomiska motiveringen som kan falla inom ramen för ett berättigat syfte där 

medlen som används är lämpliga och nödvändiga? Genom att anställningsskyddet slopas för 

arbetstagare som fyller 67 år innebär det att en arbetsgivare kan undanhålla de riktiga skälen för 

 34



att säga upp arbetstagaren bakom siffran 67. Avsaknad av företrädesrätt till återanställning kan 

säkerligen motiveras av legitima grunder där sysselsättningspolitiska skäl är för handen. 

Däremot kan brist på skyddet mot uppsägning ifrågasättas. Visserligen är det säkerligen 

argument som talar för intresset av äldre lämnar plats för yngre på arbetsmarknaden, men om 

man tittar närmare på förbudet mot diskriminering kan arbetsmarknadsskäl att äldre lämnar 

anställningen för yngre ställas på sin spets. Pensionssystemet som bygger på inkomstprincipen 

där en arbetstagare uppmuntras att arbeta så länge denne vill inskränks paradoxalt nog av 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt i och med arbetstagarens fyllda 67 år. Likaså är generella 

åldersgränser för avgång från arbetslivet i avtal en kontroversiell fråga. Arbetstagare som 

uppnått pensionsåldern behandlas direkt mindre förmånligt än andra yrkesverksamma personer. 

För att knyta an till tidigare praxis på området104 uttryckte EG-domstolen sig som så att en 

arbetstagare som blir föremål för en obligatorisk pensionering inte kan anses som en 

överdriven kränkning då tillämpning inte enbart grundar sig på ålder utan att individen åtnjuter 

en ekonomisk kompensation i form av ålderspension som inte får vara oskälig.105 Förbudet mot 

åldersdiskriminering ska tolkas som så att åldersgränser för pensionering är giltiga om det kan 

motiveras på ett objektivt och rimligt sätt där det finns ett berättigat mål som rör 

sysselsättningspolitik och arbetsmarknad samt att genomförandet ska vara lämpliga och 

nödvändiga.106 Generaladvokaten till målet, Masák, uttryckte sig å andra sidan som så att 

åldersbaserad särbehandling är en naturlig del i ett pensionssystem och om ett förfarande där 

anställningen upphör på grund av uppnådd pensionsålder skulle falla inom arbetslivsdirektivets 

tillämpningsområde innebär det att alla medlemsländers nationella regler måste bedömas.107  

 

För svensk del, att ha en pensionsålder i avtal och 67-årsregeln i LAS, innebär inte som förr108 

en skyldighet att lämna ett arbete utan perspektivet har flyttats till att vara en rättighet att stanna 

kvar i anställningen till viss uppnådd ålder. Mot bakgrund av Sveriges genomförande av 

åldersdiskrimineringsförbudet bör lämpligen inte en arbetstagare som fyller 67 år kunna sägas 

upp utan angivande av skäl. Motivet för att ha kvar 67-årsregeln i LAS anses vara på grund av 

att det ska finnas en bestämd tidpunkt för när den lagfästa anställningsskyddet ändrar karaktär 

där arbetsgivaren tillåts avsluta anställningsförhållandet utan att visa saklig grund för 

                                                 
104 Se mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531. 
105 Mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 73. 
106 Mål C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till domslutet. 
107 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 63. 
108 Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, med hänvisning till den förra och 
nuvarande lydelsen av 32 a § LAS.  
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uppsägning.109 Som redogjorts tidigare (kapitel 2.1.1) innebär arbetslivsdirektivet att ålder inte 

får vara det enda kriteriet för en särbehandling. Detta skulle i praktiken kunna innebära ett 

skydd mot att arbetstagare sägs upp utan saklig grund, även då det är frågan om fyllda 67 år.  

 

Min egen uppfattning är sammanfattningsvis att trots en arbetstagares rätt att kvarstå i 

anställningen tills fyllda 67 år anser jag, liksom Niklas Bruun och Hanna Lindström skriver i 

sin artikel,110 att en arbetsgivare bör omfattas av en skyldighet att uppge skäl för att säga upp en 

person som är 67 år eller äldre samtidigt som arbetstagaren genom läkarintyg eller liknande kan 

visa sin duglighet och på så vis kunna få fortsätta sin anställning om denne så önskar. Detta 

skulle anses vara i linje med tillvaratagandet av den allmänna principen om ett förbud mot 

diskriminering på grund av ålder i arbetslivet. Idag berövas en arbetstagare som fyllt 67 år sin 

anställningstrygghet genom att tvingas lämna arbetet om arbetsgivaren så önskar oberoende av 

dennes hälsotillstånd eller objektiv arbetskapacitet. Genom att ha en bestämmelse som öppnar 

upp för åldersdiskriminering i det enskilda fallet bör en objektiv och saklig behandling krävas 

av lagstiftare och arbetsgivare.  

 

Att tvingas sluta sitt arbete på grund av sin ålder där det inte förekommer någon form av saklig 

grund för anställningens upphörande kan, som jag ser det, tyckas stå i strid med en 

likabehandling, men samtidigt kan den direkta diskrimineringen med rätt motivering inte anses 

vara en ”olikbehandling”. Detta gör ålder till ett mer komplext förbud än övriga 

diskrimineringsgrunder. Ålder ska inte i sig anses vara en saklig grund för att säga upp någon 

men vid uppnådd 67 år anses det inte behövas någon grund för att avsluta en anställning. 

Missgynnandet är ett faktum, som uppenbarligen kan rättfärdigas med sysselsättningspolitiska 

skäl som hänger ihop med pensionssystemet där rätten till pension inträder efter avslutad 

anställning. Pensionssystemet som bygger på livsinkomstsystemet sträcker sig ända fram till 

uppnådd 70 år111 samtidigt som utrymmet att arbeta efter 67 år knappast är stort. 

Tidsbegränsade anställningar kan ske enbart på grund av åldern 67 vilket borde falla inom 

ramen för bedömningen av den tyska 52-årsregeln som prövades i Mangold-målet. 

                                                 
109 Prop. 2007/08:95 s. 183. 
110 Bruun Niklas och Lindström Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd, 
Juridisk Tidskrift 2003-2004 s. 708. 
111 Se Fransson Susanne och Norberg Per, Att lagstifta om diskriminering, s. 103. 
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5. Slutdiskussion 
 

Syftet med studien har varit att belysa frågan om åldersdiskriminering i arbetslivet och hur 

förbudet med dess undantag förhåller sig till olika åldersrelaterade bestämmelser i lagtext och 

kollektivavtal, men också vid ett rekryteringsförfarande. Mot bakgrund av detta söka utreda 

under vilka förutsättningar missgynnanden av ålder kan rättfärdigas. Hur frågeställningen 

förhåller sig till studien kan således något förenklat och kortfattat beskrivas som så att en 

bestämmelse som eventuellt utgör ett missgynnande måste motiveras av ett berättigat och 

legitimt syfte för att anses vara godtagbart i lagens mening. Samtidigt ska medlen för att uppnå 

syftet vara lämpliga och nödvändiga. För att kunna ta ställning till detta ska 

proportionalitetsprincipen beaktas. Detta innebär att varje rekvisit ska bedömas var för sig och i 

slutänden är det en avvägning om vems intresse som väger tyngst. En följdfråga till detta är 

sedan hur bestämmelserna kring åldersdiskriminering ska tolkas vilket idag är relativt 

outforskat vad gäller vägledning från praxis. Jag har ändock försökt att (i respektive avsnitt i 

analysen, se kap 4) ge argument och vägledning som förhoppningsvis är i linje med hur saken 

kan tolkas. Rättspraxis från AD är ännu tämligen obefintlig. I det nämnda AD-fallet (se kap 

2.2.2) där en av diskrimineringsgrunderna som åberopades var ålder, konstaterade AD 

anmärkningsvärt endast att något förbud mot åldersdiskriminering inte gällde i Sverige vid den 

aktuella tidpunkten. Detta påstående kan ställas mot EG-domstolens uttalande i Mangold-målet 

att förbudet mot åldersdiskriminering speglade en allmän rättprincip vilket torde innebära en 

effekt i samma form som om direktivet skulle ha haft horisontell direkt effekt.112 Sammantaget 

ansågs dock inte en jämförbar situation föreligga vilket resulterade i att inte någon bedömning 

av åldersdiskrimineringsförbudet gjordes. 

 

Mot bakgrund av diskrimineringsrättens utveckling under de senaste åren är det rimligt att 

förvänta sig ett ökat antal tvister på detta område framöver. Det återstår att se lagens framgång 

mot att bekämpa åldersdiskriminering. Kanske inte lagen ska ses som ett instrument för att 

garantera arbete för äldre och yngre (eller oavsett ålder) utan som ett uttryck för den mänskliga 

rättigheten – att inte blir kränkt. Den globala situationen, där influenser från andra 

rättsordningar är ett faktum, medför ett ändrat synsätt i fråga om ålder inom arbetslivet. 

Perspektivet har utvecklats till att ålder utgör en rättighet och likabehandlingsprincip som 
                                                 
112 Se resonemanget i Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 86. 
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numera inte får fungera som ett verktyg för att kunna särbehandla. Att behandla personer olika 

på grund av deras ålder kan, som redogjorts tidigare, anses vara tillåtet men det ska då vara 

fråga om exceptionella omständigheter. Då den nya diskrimineringslagen är tvingande innebär 

det att det inte är möjligt att avtala bort lagens bestämmelser. Inom svensk arbetsmarknad är 

det kollektivavtalen som har stor betydelse för regleringen. Parterna blir skyldiga att hålla sig 

inom de ramar som den nya diskrimineringslagen uppställer. Ett förbud mot 

åldersdiskriminering genererar inte stopp för att sätta minimigräns för unga att inträda på 

arbetsmarknaden113 eller behörighet för pensionsförmåner. Utifrån förarbetena till den nya 

diskrimineringslagen framgår att åldersbaserade regler är och kommer även att vara behövda i 

framtiden, men det krävs dock att de uppfyller legitima och nödvändiga skäl. Ålder har och 

kommer alltså fortfarande att ha viss betydelse inom arbetslivet men numera kan denna 

innebörd ifrågasättas. 

 

Ålder i relation till andra diskrimineringsgrunder  

Utifrån ett genusperspektiv kan en parallell från åldersdiskrimineringsförbudet kopplas till 

förbudet mot könsdiskriminering. Till skillnad från genus hänskjuts inte ålder till en specifik 

grupp, alla har en ålder och kan på detta sett omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Diskrimineringsförbudet på grund av kön ska i liknelse med åldersdiskriminering omfatta alla, 

såväl kvinnor som män där könsdiskriminering är könsneutralt och åldersdiskriminering avser 

skydd mot diskriminering på grund av uppnådd levnadslängd. Trots ett neutralt skydd är syftet 

i första hand att skydda den mest missgynnade gruppen. I detta sammanhang rör det sig om 

kvinnor vid könsdiskriminering samtidigt som förbudet mot åldersdiskriminering tar sikte på 

äldre som grupp.114 Positiv särbehandling på grund av kön är sedan länge möjlig115 men en 

oklar gräns finns när det är fråga om ålder. Enligt artikel 7.1 i arbetslivsdirektivet får positiv 

särbehandling av ålder tillämpas av medlemsländerna men påträffas inte i DL.  

 

Till skillnad från andra diskrimineringsgrunder kan man urskilja att ålder saknar de drag som 

återfinns i övriga grunder. I en artikel116 uttryckte den brittiske juristen Jonathan Swift sin 

                                                 
113 I svensk rätt föreligger det en 18-års gräns för att ingå rättshandling (se 9 kap 1 § Föräldrabalken), med 
undantag för avtal om anställning där ett barn kan ingå avtal med vårdnadshavarens samtycke. För att barnet själv 
ska kunna avtala eller säga upp ett anställningsavtal krävs fyllda 16 år (se 6 kap 12 § Föräldrabalken). Vidare 
återfinns regler beträffande minderåriga i 5 kap 2 § AML där det stadgas att gränsen för att anlitas till eller utföra 
lätt arbete går vid fyllda 13 år. 
114 Se prop. 2007/08:95 s. 178. 
115 Svensson Eva-Maria och Åsa Gunnarsson, Genusrättsvetenskap, s. 80-81 med hänvisning till att positiv 
särbehandling har varit möjlig sedan den första jämställdhetslagen. 
116 Swift Jonathan, Justifying Age Discrimination, Industrial Law Journal, Sep 2006 Vol. 35, No. 3, pp. 228-244. 
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kritik och skeptiskhet mot förbudsregler på grund av ålder. Han menar att lagstiftning mot 

diskriminering är baserade på faktorer såsom kön, etnicitet, sexualitet och funktionshinder där 

det är orättvist att drabbas av nackdelar till följd av egenskaper som är oföränderliga (etnicitet 

eller kön) eller är en grundläggande del av deras identitet (religion eller sexuell läggning). 

Enligt hans synsätt finns det svårigheter att omsätta ett förbud mot åldersdiskriminering i 

samma system som övriga grunder, då ålder besitter en annan typ av komplexitet. Vidare 

resonerar han att likabehandlingsprincipen som bygger på att behandla lika situationer lika 

passar mindre bra i samband med ålder. Han uttrycker sig som så att detta är ett steg ut i det 

okända. 

 

En annan skillnad från övriga grunder är att det går att rättfärdiga missgynnanden från direkt 

diskriminering, vilket jag tycker kan indikera på att skyddet mot åldersdiskriminering är 

svagare i jämförelse med andra grunder. Förbudet blir på detta sätt en avvägningsnorm om 

vems intresse som väger tyngst och (domstols-) praxis får således leda vägen för vad som kan 

anses vara en godtagbar eller missgynnande handling. För att ställa 

åldersdiskrimineringsförbudet på sin spets kan man fråga sig vad effekten blir av ett sådant 

förbud, när det går att göra avsevärt många undantag. Till syvende och sist handlar det om 

huruvida ett handlande kan motiveras inom undantagsmöjligheterna som sedermera innebär en 

avvägningsnorm om vems intresse som väger tyngst. Att det ska vara förutsägbart för en 

arbetsgivare vad som utgör en diskriminerande handling kan ställas mot att det inte är förrän 

lagen prövas som vi vet var gränsen går. Vad detta kan få för bäring och genomslagskraft på 

arbetsmarknaden i ett längre perspektiv återstår och se. En farhåga är att tendenser av allt för 

många undantag leder till att grunden ålder blir verkningslös. Vilket i sin tur kan leda till att 

åldersdiskriminering kommer vara ett förbud som inte kommer tas på lika stort allvar som 

andra grunder. 

 

Ålder som en allmän rättsprincip 

Vidare kan man här fråga sig vad en likabehandling av olika ålderskategorier består i och vilka 

som ska jämföras. Som nämnts tidigare (kap 2.2.1) föreligger det specialregler vid påstådd 

åldersdiskriminering. Jämförelsen förutsätter inte att de som jämförts har samma ålder, utan det 

som räknas är om de har samma kvalifikationer och samma personliga förutsättningar i övrigt. 

Övriga diskrimineringsgrunder hänskjuts till att falla inom ramen för en mänsklig rättighet, 

beträffande ålder kan man fråga om det går att inräkna ett sådant förbud till denna 
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kategorisering.117 Likabehandlingsprincipen (eller icke-diskrimineringsprincipen) är en allmän 

rättsprincip och har sin rättsliga grund i EG-fördraget, vilket är direkt tillämplig på samtliga 

medlemsstater. Trots EG-domstolens upphöjande av förbudet mot åldersdiskriminering till en 

allmän rättsprincip i målet Mangold ifrågasätter generaladvokaten Masák detta fastställande.118 

Han menar att det är ett djärvt påstående att enbart på grund av den allmänna principen om 

likabehandling dra slutsatsen att det finns ett specifikt förbud mot diskriminering på grund av 

ålder.119 Han resonerar vidare att diskriminering handlar om huruvida situationer är jämförbara 

och att den allmänna principen om förbud mot diskriminering skiljer sig mot det specifika 

åldersdiskrimineringsförbudet på så sätt att den otillåtna särbehandlingen redan är uttryckligen 

definierat. Den allmänna likabehandlingsprincipen löser alltså inte frågan om vilka grunder för 

särbehandling som är godtagbara.120 Han menar att artikel 13 i EG-fördraget och 

arbetslivsdirektivet inte nödvändigtvis speglar ett förbud mot alla de former av diskriminering 

till vilka de hänvisar. Syftet var istället att överlåta på gemenskapslagstiftaren och 

medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder i det avseendet.121  

 

Det är inte bara Masák som har ifrågasatt Mangold-målet och dess upphöjande av ålder som en 

allmän rättsprincip inom gemenskapen. Professorer som Jan H. Jans och C. Tobler är några 

som problematiserar detta ytterligare och visar olika sidor av samma mynt. Jan H. Jans lyfter i 

sin artikel122 fram att Mangold-målet inte är särskilt unikt i det avseendet att grundläggande 

principer såsom lika lön för män och kvinnor eller förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet kan åberopas inför domstol mellan privatpersoner, och inte bara inom förhållandet 

mellan enskilda och det offentliga, då det finns tidigare rättspraxis på området. Enligt hans 

synsätt ligger problemet i att arbetslivsdirektivet inte i sig skapar ett 

åldersdiskrimineringsförbud utan bara underlättar bekämpning av åldersdiskriminering. Vidare 

anger inte heller artikel 13 i EG-fördraget något uttryckligt förbud mot åldersdiskriminering 

utan skapar endast behörighet för rådet att vidta ytterliga lagstiftningsåtgärder. Den rättsliga 

grunden för principen om likabehandling inom arbetslivet förefaller således internationella 

                                                 
117 Se även Fransson Susanne och Norberg Per, Att lagstifta om diskriminering, s. 95. 
118 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de 
la Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 83 och 87.  
119 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 89. 
120 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 91-92. 
121 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 95. 
122 Jans Jan H., The effect in national legal systems of the prohibition of discrimination on grounds of age as a 
general principle of Community law, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 3, No. 1, pp. 53-66, 2007. 
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överenskommelser och i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.123 Det Jan 

H. Jans ifrågasätter är hur EG-domstolen kom fram till att den tyska lagregeln även stod i strid 

med denna princip endast på basis av att den tyska regeln bröt mot artikel 6 i 

arbetslivsdirektivet. Han menar att detta inte är tillräckligt motiverat.124

 

C. Tobler belyser en annan synvinkel på hur Mangold-domen ska tolkas än vad som mestadels 

har omdebatterats tidigare.125 Hon resonerar som så att det är på grund av artikel 18 i 

arbetslivsdirektivet som upphov till den så kallade direkta effekten av 

åldersdiskrimineringsförbudet ges, då den endast är avsedd att gälla under den förlängda 

införlivandeperioden som Tyskland utnyttjade. Hon drar slutsatsen att för att Mangold-målets 

utgång ska bli tillämpbara i andra situationer krävs det att två omständigheter ska vara 

uppfyllda. Dessa är att det ska handla om ålder eller funktionshinder (då endast artikel 18 i 

arbetslivsdirektivet avser dessa grunder) och att en medlemsstat ska ha utnyttjat en förlängd 

införlivandefrist. Detta innebär att utbudet av potentiella situationer där Mangold-målet kan 

tillämpas minskas radikalt inte minst då införlivandefristen av direktivet gick ut år 2006. Hon 

drar det så långt att inga nya fall som skulle täckas av denna praxis kan uppstå, men håller det 

öppet för att den allmänna principen kan vara användbar i annan kontext. 

 

C. Toblers resonemang skulle kunna förklara varför AD inte gör en närmare bedömning av den 

åberopade diskrimineringsgrunden ålder i det nämnda AD-fallet, förutom att en jämförbar 

situation inte förelåg.126 Trots att rättsfall från EG-rätten, i synnerhet Mangold-målet, har blivit 

omdebatterat råder det idag (från 1 januari, 2009) ett uttryckligt civilrättsligt förbud mot 

åldersdiskriminering i den svenska rätten. Jag anser i likhet med vad generaladvokat Masák 

uttalar sig i Palacios de la Villa-målet127 att åldersförbudet är speciell till sin karaktär. Till 

                                                 
123 Se även mål C- 144/04 Mangold [2005] ECR I-9981, med hänvisning till punkt 74. Se likaså generaladvokaten 
Sharpstons yttrande till C-427/06 Bartsch-målet (förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget 
den 22 maj 2008) punkt 57, där han menar att ursprunget till denna princip måste sökas från ett tidigare skede än 
upprättandet av arbetslivsdirektivet och artikel 13 i EG-fördraget. Vidare i punkt 65 gör han skillnad mellan den 
allmänna likabehandlingsprincipen med att det från början inte funnits någon särskild detaljerad princip enligt 
vilken diskriminering på grund av ålder varit förbjuden. 
124 Till skillnad från Jan H Jans resonemang uttrycker sig generaladvokaten Tizzano i sitt förslag till avgörande 
den 30 juni 2005, i mål C- 144/04 Mangold [2005] ECR I-9981, att likabehandlingsprincipen och artikel 6 i 
arbetslivsdirektivet i huvudsak är överensstämmande. Varför han därmed rekommenderar EG-domstolen att 
tillgripa likabehandlingsprincipen i målet eftersom den (till skillnad mot direktivet) har direkt effekt inom det 
aktuella privaträttsliga förhållandet mellan Mangold och Helm, hänvisning till punkt 83-84.  
125 Tobler Christa, Putting Mangold in perspective: in response to Editorial comments, Horizontal direct effect – A 
law of diminishing coherence? Common Market Law Review 44: pp.1177-1183, 2007. 
126 AD 2009 nr 11, DO mot Almega Tjänsteföretagen och First Rent a Car AB. 
127 Förslag till avgörande av generaladvokat Masák föredraget den 15 februari 2007, mål C-411/05 Palacios de la 
Villa [2007] ECR I-8531, med hänvisning till punkt 61. 
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skillnad från exempelvis könsdiskriminering där grunderna är mer klart definierade, kan ålder 

tyckas vara ett kriterium på en skala som kan graderas. Detta gör det svårt att fastställa 

förekomsten av åldersdiskriminering. Ålder är och kommer att vara en omdiskuterad fråga. 

Diskussionen om åldersdiskrimineringsförbudets komplicerade tillämpning och dess egentliga 

innebörd kommer med tiden att utvecklas av rättspraxis. Avslutningsvis vill jag härmed betona 

att vem som omfattas av principen om likabehandling kommer utvecklas i takt med samhället. 

Detta kommer i sin tur att återspeglas i rätten, där vissa former av diskriminerande handlingar 

förändras och visar på ett nytt och vidare uttryck för den allmänna principen om 

likabehandling. 
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