
  

 

 
 
Ekonomihögskolan 
Avdelningen för rättsvetenskap 
2RV00E, Rättsvetenskap, examensarbete     VT 2011 
 

 
 
 
 
 
 
Åldersdiskrimineringsförbudet i arbetslivet – 

ett skydd utan verkan? 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Ann-Christine Hartzén    Författare: Helene Elfström 



  

Abstract 

In Sweden, age discrimination has been banned for just over two years. There are more wide 

opportunities to make exceptions to the prohibition of discrimination on the specific ground of 

age, than on the other grounds of discrimination. With the wide scope of exceptions, the 

regulation on age discrimination is rather vague and difficult to interpret; therefore it’s 

arguable whether the protection against age discrimination is in fact a protection of no value. 

The purpose of this essay is to investigate what the protection against age discrimination in 

the Swedish workplace actually means. In the Swedish labour market there are regulations in 

both law and collective agreements that benefit people of a certain age. Since the Swedish 

discrimination legislation has been largely influenced by EU law, both the Swedish and the 

EU law will be reported in this essay. 

There are three possibilities to make an exception to the age discrimination ban. 

Exceptions can be made at the right of survivors - invalidity - or retirement benefits, at 

“genuine and determining occupational requirement”, and more in "general". As will be 

shown in this essay, the latter two exceptions require that it is a so-called legitimate purpose 

justifying the exceptions. This concept is defined in slightly different ways depending on 

which of the two exceptional opportunities the case is about. The two definitions has in 

common that they are very vague and do not provide much guidance. However, in the 

government bill to the Swedish anti-discrimination law (DL), there are some typical situations 

stated where exceptions to the prohibition of discrimination are considered to be permitted.  

Through a study of four large Swedish collective agreements it can be concluded 

that, despite the prohibition of discrimination, there are a number of regulations that depend 

on age, such as the amount of annual leave and the length of the period of notice. Some of the 

exceptions are in full compliance with the opportunities to make exceptions as the DL 

provides, others may be questioned with regard to the discrimination legislation.  

 

Keywords: age discrimination, labour law, Swedish law, EU law, collective agreements, the 

principle of non-discrimination, the principle of proportionality, legitimate purpose, legitimate 

aim, ageism.  



  

Sammanfattning  

I Sverige har åldersdiskrimineringsförbudet funnits i drygt två år. När det gäller just diskrimi-

neringsgrunden ålder finns det mer omfattande möjligheter till att göra undantag från diskri-

mineringsförbudet än vid övriga diskrimineringsgrunder. I och med de vida undantagsmöjlig-

heterna blir regleringen kring åldersdiskriminering tämligen otydlig och svårtolkad, därför 

kan frågan ställas om skyddet mot åldersdiskriminering egentligen är ett skydd utan verkan. 

Syftet med denna uppsats är därför att utreda vad skyddet mot åldersdiskriminering i det 

svenska arbetslivet egentligen innebär. I det svenska arbetslivet finns det faktiskt både lagbe-

stämmelser och överenskommelser i kollektivavtal som gynnar personer av en viss ålder. Ef-

tersom EU-rätten till stor del har påverkat diskrimineringslagstiftningen redovisas, utöver de 

svenska bestämmelserna, även dennas regleringar.  

 Det kan konstateras att det finns tre olika undantagsmöjligheter från 

åldersdiskrimineringsförbudet i Sverige. Undantag kan göras vid rätt till efterlevande – inva-

liditets – eller pensionsförmåner, vid verkligt och avgörande yrkeskrav samt mer ”allmänt”. 

Som kommer framgå av uppsatsen kräver de två sistnämnda undantagen att det ligger ett så 

kallat berättigat syfte bakom. Detta begrepp definieras på lite olika sätt beroende på vilken av 

de två undantagsmöjligheterna det rör sig om. Gemensamt för de två definitionerna är att de 

är mycket vaga och att de inte ger speciellt mycket vägledning. Det finns dock i propositionen 

till diskrimineringslagen (DL) angivet en del typiska situationer där undantag från diskrimine-

ringsförbudet ska anses vara tillåtna.  

Genom en undersökning av fyra stora svenska kollektivavtal kan det konstateras att 

det, trots diskrimineringsförbudet, finns ett flertal regleringar som är beroende av ålder, som 

exempelvis antal semesterdagar per år och uppsägningstidens längd. Vissa är helt i enlighet 

med de undantagsmöjligheter DL tillhandahåller, andra kan dock ifrågasättas med hänsyn till 

diskrimineringslagstiftningen. 

 

Nyckelord: åldersdiskriminering, arbetsrätt, svensk rätt, EU-rätt, kollektivavtal, likabehand-

lingsprincipen, proportionalitetsprincipen, berättigat syfte, berättigat mål, ålderism.
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Förkortningar 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrät-

tens område 

Bet. Betänkande 

Dir. Direktiv 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 

DO Diskrimineringsombudsmannen 

EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 

IF Metall Industrifacket Metall 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

OFR/S, P, O Offentliganställdas förhandlingsråd, förbundsområde Statstjänstemän, 

förbundsområde Poliser, förbundsområde Officerare 

Prop. Proposition   

RALS Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 

RF Regeringsform (1974:152) 

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

SACO-S Sveriges akademikers centralorganisation1 

SEKO  Facket för service och kommunikation 

SemL Semesterlag (1977:480) 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SOU Statens offentliga utredningar 

TCO Tjänstemännens Centralorganisation 

 

                                                 
1 För statligt anställda. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel utgörs av en introduktion i ämnet diskriminering och i synnerhet 

åldersdiskriminering. Vidare står uppsatsens syfte och frågeställningar, metod samt avgräns-

ningar och disposition att finna i detta kapitel.   

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Diskriminering 
Just åldersdiskriminering är aktuellt i skrivande stund, nyligen föll den första domen mot 

åldersdiskriminering i arbetslivet. Arbetsdomstolen förpliktigade den svenska staten att utbe-

tala ett skadestånd till en 62-årig kvinna med anledning av att hon ansågs ha blivit diskrimine-

rad på grund av sin ålder vid ett rekryteringsförfarande.2  

Att inte diskrimineras är en mänsklig rättighet enligt art. 2 i FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna, det är även en grundläggande rättighet inom den Europeiska 

unionen,3 i vilken Sverige varit medlem i sedan 1995.4  

Den första lagen mot diskriminering i Sverige ikraftträdde år 1980, detta var jäm-

ställdhetslagen (1979:1118), sex år senare kom en lag mot diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet. Den svenska diskrimineringsrätten har sedan 1999 genomgått en kraftfull utveck-

ling, vilket i mångt och mycket beror på den utveckling som skett inom EU.5 År 2009 trädde 

nuvarande diskrimineringslag (2008:567) i kraft i Sverige, denna ersatte då sju stycken6 tidi-

gare lagar. Genom den nya lagen ansågs tre EU-direktiv, varav ett av dem arbetslivs-

direktivet7, bli slutligt implementerade i Sverige. Med den nya lagen följde två nya så kallade 

diskrimineringsgrunder; könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.8   

I DL finns idag totalt sju olika diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, reli-

gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

                                                 
2 AD 2010:91. 
3 Art. 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
4 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Introduktion till EU, tredje upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB 
2010a, s. 17. 
5 Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen, en kommentar, första upplagan, Stockholm: 
Norstedts Juridik AB 2010, s. 23. 
6 Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, lagen 
(2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (1999:132) om 
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt 
jämställdhetslagen (1991:433). Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström och Martina Slorach, 
Diskrimineringslagen, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2009, s. 24. 
7 Dir. 2000/78/EG, i denna uppsats kommer direktivet gå under benämningen ”arbetslivsdirektivet”, eftersom det 
benämns så i propositionen till DL (prop. 2007/08:95, s. 2.). 
8 Prop. 2007/08:95, s. 1 f. 
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sexuell läggning samt ålder.9 Alla diskrimineringsgrunder utom könsöverskridande identitet 

eller uttryck är ett resultat av de skyldigheter Sverige har enligt internationella konventioner 

eller EU-rätten,10 just ålder har sitt ursprung i arbetslivsdirektivet.11 Värt att notera är även att 

förbudet mot åldersdiskriminering endast gäller inom utbildningsväsendet och arbetslivet.12 

 När det gäller diskrimineringsgrunden ålder, som denna uppsats kommer att be-

handla, finns det fler möjligheter att göra undantag från diskrimineringsförbudet än vid övriga 

diskrimineringsgrunder. Många gånger är särbehandling på grund av ålder tillåten, om det 

ligger ett berättigat syfte bakom samt om medlen som brukas är nödvändiga och lämpliga för 

att kunna uppnå syftet.13 I det svenska arbetslivet finns det både lagbestämmelser och 

överenskommelser i kollektivavtal som gynnar personer som nått en bestämd ålder.14 Det 

finns exempelvis kollektivavtalsbestämmelser som ger äldre arbetstagare rätt till extra se-

mesterdagar.15 Av dessa anledningar är det intressant att undersöka när det egentligen anses 

vara åldersdiskriminering och när det faktiskt är tillåtet att göra undantag från förbudet. I pro-

positionen till DL anförs det att diskrimineringsförbudets reella betydelse blir tydlig först då 

huvudregeln, det vill säga diskrimineringsförbudet, ställs i förhållande till de undantagsmöj-

ligheter som finns i lagstiftningen.16 Eftersom regleringen kring åldersdiskriminering i och 

med dessa undantagsmöjligheter blir tämligen otydlig och svårtolkad, vilket enligt min åsikt 

är ett problem, är det av vikt att utreda vilket skydd reglerna mot åldersdiskriminering i prak-

tiken ger. Urholkar alla möjligheter till undantag diskrimineringsskyddet? Är åldersdiskrimi-

neringsförbudet ett skydd utan verkan?  

Något som även bidrar till att detta ämne är intressant att behandla är att diskrimine-

ringsgrunden ålder är relativt ny i diskrimineringssammanhang. I Sverige har åldersdiskrimi-

nering endast funnits i diskrimineringslagstiftningen i drygt två år.17 Med hänsyn till detta är 

det intressant att utreda om arbetstagare ändå behandlas olika på grund av ålder trots lag-

stiftningen. Kan de fortfarande behandlas olika utan att arbetsgivaren bryter mot lagen? 

                                                 
9 1 kap. 1 § DL. 
10 Fransson och Stüber, s. 48. 
11 Ibid., s. 130. 
12 Ibid., s. 48. 
13 http://do.se/Diskriminerad/Arbetslivet/Sarskilt-om-aldersdiskrimineringsforbudet-i-arbetslivet/, hämtad 2011-
01-14. 
14 Bet. 2007/08:AU7, s. 37, elektronisk version.  
15 SOU 2006:22, del 1, s. 331. 
16 Prop. 2007/08:95, s. 140. 
17 Fransson och Stüber, s. 48. 
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1.1.2. Ålderism 
Begreppet ålderism är nu internationellt etablerat18, och har funnits i Sverige sedan 1997, det 

är med andra ord ett relativt nytt begrepp – rasism har jämförelsevis använts sedan 1938.19 I 

Australien, Kanada och USA är det ett erkänt juridiskt begrepp, i Europa är dock begreppet 

alltjämt relativt ovanligt. 20 

Hur ålderism ska definieras råder det delaktiga meningar om, vissa anser att det bara 

rör sig om sämre behandling av äldre människor, medan andra anser att begreppet innefattar 

både äldre och unga.21 En av definitionerna av ålderism är ”stereotypa föreställningar (eller 

diskriminering) som utgår från en människas ålder”,22 i denna definition ingår alltså alla åld-

rar, inte bara äldre, och det är denna definition som kommer att användas i förevarande upp-

sats.  

Även om debatterna om åldersdiskriminering och åldersim skett på skilda håll kan de 

tyckas sammanhänga. Åldersdiskriminering är något som kan anses uppstå på grund av ålde-

rismen, eftersom just ålderism är ett fenomen som har socialiserats av oss människor.23 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad det relativt nya skyddet mot åldersdiskriminering 

egentligen innebär, med inriktning på det svenska arbetslivet. Hur skyddar detta förbud ar-

betstagarna? 

För att kunna redogöra för vad skyddet eller förbudet innebär krävs dels en redogö-

relse för de aktuella bestämmelserna, men även en utredning av vilka undantag som kan göras 

från diskrimineringsförbudet. Angeläget för att visa innebörden av regleringen är också att 

genom exemplifieringar i ett antal gällande kollektivavtal undersöka om och hur diskrimine-

ringsförbudet efterlevs i representativa delar av det svenska arbetslivet.  

 Denna uppsats syftar alltså till att dels klargöra hur åldersdiskrimineringsförbudet är 

avsett att fungera samt att redogöra för hur detta förbud hanteras i praktiken, det vill säga un-

dersöka vilka undantag som faktiskt görs från denna regel i det svenska arbetslivet.  

                                                 
18 http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--Karlekens-laga/, hämtad 2011-01-14. 
19 Lars Andersson, Ålderism, första upplagan, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 7. 
20 Ibid., s. 63. 
21 Ibid., s. 10 ff. 
22 http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--Karlekens-laga/, hämtad 2011-01-14. 
23 Fredrik Snellman, ”Gammfolket” om livserfarenheter och vardagens ålderism, Umeå: Institutionen för social 
arbete 2009, del 1, s. 12 f. 
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För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 

• Vad innebär förbudet mot åldersdiskriminering? 

• Vilka undantag kan göras från bestämmelserna? 

• Vilka undantag görs från reglerna i vissa representativa delar av det svenska arbets-

livet? 

 

För att besvara den första frågeställningen krävs att de två begreppen diskriminering och ålder 

definieras. Jag ämnar vidare redogöra för själva innehållet i både förbudsregeln och undan-

tagsregeln samt vart förbudet och undantagen stadgas, genom denna redogörelse kommer 

även den andra frågeställningen besvaras. Vad det gäller den sista frågeställningen krävs det 

delvis en annan metod än att studera regleringen, vilket jag kommer att redogöra för i denna 

uppsats metodavsnitt. 

 Jag har även för avsikt att vid undersökningen av vilka undantag som kan göras från 

bestämmelserna söka olika förklaringsmodeller till varför dessa undantag är tillåtna. Kan det 

till exempel ligga samhällsekonomiska argument bakom ett visst undantag eller rör det sig om 

något annat, som att gynna den svagaste parten eller en arbetsmarknadspolitisk satsning? Vem 

som anses vara den svagaste parten i detta fall är också intressant att reflektera över, den unga 

oerfarna eller den äldre kanske inte lika uppdaterade arbetstagaren?  

1.3. Metod 
Eftersom syftet med denna uppsats är att utreda vad skyddet mot åldersdiskriminering innebär 

har rättsdogmatisk metod till stor del använts. Rättsdogmatisk metod innebär att rättskällor 

studeras.24 Genom den rättsdogmatiska metoden beskrivs rättsregler inom olika områden samt 

dessas struktur. En målsättning inom rättsdogmatiken är att ge uttryck åt rätten som ett sam-

stämmigt nätverk av regler samt undantag. För att uppnå detta används exempelvis argumen-

tation e contrario samt analys av den aktuella lagens ändamål. Något som rättsdogmatiken 

speciellt arbetar med är att analysera och systematisera olika juridiska termer.25 Inom 

rättsdogmatiken framförs även kritik av den gällande rätten, den inbegriper med andra ord 

värderande ställningstaganden. Rättsdogmatiken är alltså varken helt deskriptiv eller helt 

normativ.26  

                                                 
24 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, sjätte upplagan, Uppsala: I.B.A. Institutet för Bank – och Affärsjuridik 
2010, s. 167. 
25 Alexander Peczenik, Juridikens allmänna läror, Svensk juristtidning 2005, s. 249. 
26 Ibid., s. 250. 
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För att redogöra för vad åldersdiskrimineringsskyddet innebär har både svenska och 

EU:s rättskällor använts. Som kommer framgå i uppsatsen har EU:s lagstiftning till stor del 

påverkat den svenska regleringen vad det gäller skyddet mot åldersdiskriminering, varför det 

ansågs lämpligt att även redogöra för det aktuella skyddet på EU-nivå. Det rättskällematerial 

som huvudsakligen använts i denna uppsats är lag, förarbeten, prejudikat, EU-direktiv samt 

doktrin. Den svenska propositionen till DL har innehållit mycket värdefull och preciserande 

information, men även DL:s SOU och utskottsbetänkande har i viss utsträckning använts. 

Några domar från Arbetsdomstolen har också varit behjälpliga i utredningen, det finns dock i 

dagsläget endast en dom, AD 2010:91, där domstolen ansett att åldersdiskriminering före-

legat. Vad det gäller EU-rätten har främst dir. 2000/78/EG använts. Inom EU-rätten finns i 

allmänhet inga förarbeten,27 varför fokus främst har lagts på direktiv och förhandsavgöranden. 

Att studera EU-domstolens förhandsavgöranden är mycket givande, eftersom dessa domar är 

prejudicerande för EU:s medlemsstater28, däribland Sverige,29, denna domstols domar ska 

anses ha status som rättskälla vid tolkning av den svenska rätten.30 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen, det vill säga vilka undantag som 

görs från reglerna i representativa delar av det svenska arbetslivet, har ett antal kollektivavtal 

studerats, detta för att utreda om det finns vissa bestämmelser som gynnar arbetstagare som är 

av en viss ålder, som till exempel lönetrappor eller extra semesterdagar. För att göra denna 

undersökning så bred och representativ som möjligt har urvalet av kollektivavtal utgångs-

punkt i att de ska omfatta så många arbetstagare som möjligt, både arbetare, tjänstemän och 

akademiker, samt gälla både inom offentlig och privat sektor. De avtal som använts för att 

studera regleringarna i den offentliga sektorn representerar både staten samt kommuner och 

landsting.  

Även om de studerade avtalen är centrala och i vissa fall tillåter lokala avvikelser, 

vilket medför att alla bestämmelser inte alltid tillämpas, anser jag att de ändå ger riktlinjer om 

hur anställningsvillkoren ska regleras på den svenska arbetsmarknaden och därför är av stort 

intresse för uppsatsen och dess syfte. 

För att belysa hur det ser ut inom den offentliga sektorn på statlig nivå har Affärs-

verksavtalet (AVA) studerats, med tanke på dess fackliga parter - SACO-s, SEKO samt 

OFR/S, P, O – bör detta omfatta både arbetare, tjänstemän och akademiker. AVA:s giltighets-

                                                 
27 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB 
2010b, s. 28. 
28 Ibid., s. 183. 
29 Sverige är en av EU:s medlemsstater. Bernitz och Kjellgren (2010a), s. 17. 
30 Gabinus Göransson, Flemström och Slorach, s. 23. 
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tid är 2007-10-01 – 2010-09-30, gällande avtal (AVA 2010-2012 samt AVA-T) finns ej ut-

givna i sin helhet än, därför har jag varit hänvisad till att använda AVA, lydelsen i de nya av-

talen är dock densamma som AVA, med undantag för vissa ändringar.31 Ändringarna, vilka 

anges i en bilaga till tre RALS-avtal, gäller dock inte de bestämmelser som exemplifieras i 

denna uppsats.32 

Avtalet som ska visa hur tankegångarna går inom den offentliga sektorn på 

kommunal - och landstingsnivå är Allmänna Bestämmelser (AB) som ingår i avtalen HÖK 10 

och HÖK T. AB omfattar både arbetare, tjänstemän och akademiker, vilket blir uppenbart 

genom att betrakta vilka parter som har slutit de olika HÖK 10-avtalen.33  

Vad det gäller den privata sektorn var tanken först att studera det så kallade Industri-

avtalet34, vilket är stort och ingånget av ett flertal parter, detta visade sig dock endast innehålla 

allmänna riktlinjer och inga regleringar om anställningsvillkor eller liknande.35 För att belysa 

hur regleringen av anställningsvillkor i förhållande till åldersdiskriminering ser ut inom den 

privata sektorn har istället Teknikavtalet IF Metall och Avtal om allmänna anställningsvillkor, 

Tjänstemannaavtalen, studerats. Anledningen till att två avtal har studerats på den privata 

sektorn är att ett omfattar arbetare och ett omfattar tjänstemän, för att erhålla en undersökning 

med största möjliga täckningsgrad har därför dessa studerats. 

Även om kollektivavtal har rättskällestatus,36 har de i denna uppsats inte endast an-

vänts för det ändamål som rättsdogmatiken är avsedd för. De har istället i huvudsak använts 

för att besvara frågan vilka undantag som görs från åldersdiskrimineringsförbudet i praktiken, 

vilket inte rättskällorna enligt min mening kan besvara. I detta fall har de aktuella kollektiv-

avtalen använts snarare som empiri än som rättskällor för att se om det tas hänsyn till diskri-

mineringsförbudet i kollektivavtal, samt se vilka eventuella tillåtna - eller otillåtna - undantag 

som står att finna i dessa avtal. Detta medför att det förutom en rättsdogmatisk metod även har 

använts en typ av rättssociologisk metod, rättssociologin utreder vilka sociala resultat rätten 

genererar.37 Genom att undersöka om, eller hur, vissa undantag från åldersdiskriminerings-

förbudet utnyttjas i olika kollektivavtal, eller om det överhuvudtaget tas hänsyn till ålders-

                                                 
31 Se bilaga A i avtalen RALS 2010–2012 SEKO, RALS 2010–2012 OFR, S, P, O samt RALS 2010-T. 
32 Se bilaga 5 i avtalen RALS 2010–2012 SEKO, RALS 2010–2012 OFR, S, P, O samt RALS 2010-T. 
33 Det finns fyra olika HÖK 10 med följande fackliga parter: Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Sveriges läkarförbund samt Fackförbundet SKTF, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Part från arbetsgivarsidan är i samtliga avtal 
SKL/Pacta.  
34 Samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning. 
35 Se ibid.. 
36 Kent Källström och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet, andra upplagan, Uppsala: Iustus förlag 2009, 
s. 58 samt 67. 
37 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 71. 
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diskrimineringsförbudet i kollektivavtal, kan det dras slutsatser om hur de aktuella reglerna 

tillämpas i samhället. Genom att visa hur reglerna tillämpas kan det urskönjas vilket resultat 

reglerna genererar, får till exempel äldre arbetstagare fler semesterdagar eller används löne-

trappor som resulterar i att unga arbetstagare erhåller lägre lön?  

Värt att notera är även EG:s upphörande genom Lissabonfördraget. EG är nu ersatt 

av EU.38 I vissa källor som använts i denna uppsats används den tidigare beteckningen, men 

jag har valt att här genomgående använda den nya. 

1.4. Avgränsningar 
Denna uppsats är begränsad till att endast behandla åldersdiskrimineringsförbudet i arbetslivet 

och därmed inte beröra utbildningsväsendet. Pensioner berörs endast till viss del. Anledningen 

till avgränsningen är att denna uppsats syfte är att utreda diskrimineringsförbudet i arbetslivet, 

varför fokus främst läggs på anställningsförfarande och anställningsvillkor. Det är också 

främst direkt och indirekt diskriminering denna uppsats fokuserar på, eftersom dessa typer av 

diskriminering uppfattas som mest centrala för att kunna utreda åldersdiskriminerings-

förbudets innebörd. Övriga sorters diskriminering berörs därför endast flyktigt eller lämnas 

därhän.  

 Eftersom uppsatsen främst vänder sig till personer som har studerat arbetsrätt kom-

mer det i denna uppsats inte finnas någon ingående redogörelse för hur vår nationella rätts-

ordning, sedan inträdet i EU, påverkats och påverkas av EU:s lagstiftning. Det förutsätts där-

med att läsaren redan har kunskap om detta.  

1.5. Disposition  
I uppsatsen finns fem kapitel. Det inledande kapitlet utgörs av bakgrund, syfte och frågeställ-

ningar, metod, avgränsningar samt disposition. I uppsatsens andra kapitel redogörs för de EU-

rättsliga bestämmelser som är aktuella för ämnet. Kapitel tre innehåller de svenska reglering-

arna kring åldersdiskriminering, bland annat redogörs för ämnet väsentliga bestämmelser i DL 

grundligt. Det fjärde kapitlet syftar till att redovisa hur den svenska tillämpningen av ålders-

diskrimineringsförbudet ser ut, här finns bland annat kollektivavtalsundersökningen. För att 

underlätta för läsaren samt undvika upprepning sker analys kontinuerligt i uppsatsen. Uppsat-

sens femte och sista kapitel utgörs av avslutande diskussion och slutsatser, där besvaras slut-

giltigt uppsatsens frågeställningar.  

                                                 
38 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 21. 
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2. EU-rättsliga bestämmelser 
I detta kapitel redogörs för vilka bestämmelser det finns om åldersdiskriminering på EU-nivå. 

Först behandlas två av EU:s allmänna rättsprinciper, likabehandlingsprincipen och proportio-

nalitetsprincipen, sedan följer en redogörelse för rättighetsstadgan och dess för ämnet aktuella 

artiklar, till sist avslutas kapitlet med en beskrivning av bestämmelserna i det så kallade 

arbetslivsdirektivet med särskilt fokus på de undantag från åldersdiskriminering som anses 

vara tillåtna.  

2.1. Allmänna rättsprinciper 
Att något anses vara en allmän rättsprincip innebär inom EU-rätten att denna tillhör den så 

kallade primärrätten och är därför överordnad så kallade sekundärrättsliga källor,39 som till 

exempel direktiv och förordningar.40 Skulle en sekundärrättslig bestämmelse inte vara fören-

lig med någon av de allmänna rättsprinciperna får den sekundärrättsliga bestämmelsen därför 

ge vika. Vissa av de allmänna rättsprinciperna är kodifierade, medan andra endast finns i EU-

domstolens rättspraxis. EU:s institutioner måste ta dessa allmänna rättsprinciper i beaktande 

när ny lagstiftning ska utarbetas, även EU:s medlemsländer samt deras domstolar är bundna 

att ta hänsyn till dem då de handlar inom områden som hör EU-rätten till.41 

2.1.1. Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen är genom art. 18 FEUF fördragsstadgad i EU, i denna artikel stad-

gas att det inte får förekomma någon diskriminering med anledning av nationalitet. Från bör-

jan var likabehandlingsprincipen ett verktyg för att skapa EU:s inre marknad. Principen för-

bjöd just diskriminering med anledning av nationalitet. Gradvis har dock en förskjutning skett 

och nu ligger tonvikten snarare på mänskliga rättigheter än på den inre marknaden. I och med 

den utveckling som skett från EEG - med fokus på konkurrensrätt och fri handel – till EU har 

likabehandlingsprincipen utvecklats till att inbegripa fler samhällsområden och 

diskrimineringsgrunder.42 I ett antal EU-direktiv omnämns likabehandlingsprincipen i sam-

band med förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

religion eller övertygelse, sexuell läggning samt ålder.43  

Av värde att notera i denna uppsats är också att förbudet mot åldersdiskriminering nu 

uttalat anses vara en allmän rättsprincip inom EU. Denna status erhölls genom EU-domstolens 

                                                 
39 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 105. 
40 Ibid., s. 28. 
41 Ibid., s. 105 f. 
42 Fransson och Stüber, s. 34 f. 
43 Se art. 1 dir. 2006/54/EG, art. 1 dir. 2000/43/EG samt art. 1 dir. 2000/78/EG. 
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dom i Mangoldmålet.44 Förutom det faktum att skyddet mot åldersdiskriminering genom att 

ha status som allmän rättsprincip sålunda går före sekundärrätt har det genom att vara en all-

män rättsprincip så kallad horisontell direkt effekt. Detta medför enligt Bernitz och Kjellgren 

att enskilda torde kunna åberopa diskrimineringsförbudet utan någon sekundärrättslig lagstift-

ning som grund, samt att de kan göra detta mot privata rättssubjekt.45 Detta till trots tog inte 

Arbetsdomstolen denna allmänna i princip i beaktelse i AD 2009:11. Målet handlade om en 

tjeckisk kvinna som ansåg sig blivit diskriminerad med anledning av hennes kön, ålder samt 

etnicitet vid ett rekryteringsförfarande år 2007. DO anförde att ålderdiskrimineringsförbudet 

genom Mangoldmålet numera ansågs vara en allmän rättsprincip och att domstolen borde 

tillämpa förbudet som om det var infört i den svenska lagen. Arbetsdomstolen uttalade att 

arbetslivsdirektivet hade genomförts via DL som ju trädde i kraft år 2009 och drog slutsatsen 

att lagen inte var tillämplig då den påstådda diskrimineringen ägde rum. Domstolen diskute-

rade dock inte detta närmare och fann sedan att det inte förelegat någon jämförbar situation 

mellan kvinnan och övriga sökande varför domstolen avslog DO:s talan om diskriminering. 

Att Arbetsdomstolen inte ansåg att åldersdiskriminering ens kunde behandlas med hänvisning 

till att den påstådda diskrimineringen skett 2007 var för mig först en aning underligt eftersom 

Tyskland, som begärde förhandsavgörandet i Mangoldmålet, inte heller hade implementerat 

arbetslivsdirektivet då EU-domstolen förklarade att förbudet mot åldersdiskriminering var en 

allmän rättsprincip.46 Domstolen preciserade dock i ett senare mål, C-427/06, Bartsch, hur den 

allmänna rättsprincipen kan användas. 

Mangoldmålet handlade om en relativt ny tysk bestämmelse som syftade till att öka 

sysselsättningsnivån bland äldre. Enligt denna bestämmelse var det tillåtet att utan gränser 

ingå tidsbegränsade avtal med arbetstagare som var äldre än 52 år.47 EU-domstolen anförde 

att detta kunde falla under vad arbetslivsdirektivet i art. 6 benämner ”Befogad särbehandling 

på grund av ålder”48, dock ansågs inte bestämmelsen vara lämplig och nödvändig för att nå 

målet om fler sysselsatta äldre personer, varför det inte kunde anses vara en befogad särbe-

handling.49 Att tiden för införlivandet av arbetslivsdirektivet, som ju förbjuder ålders-

diskriminering,50 inte hade hunnit gå ut vid denna tidpunkt ansågs inte vara ett hinder för 

domstolens slutsats. Anledningen till detta var att EU:s medlemsstater enligt en tidigare dom 

                                                 
44 Mål C-144/04, p. 75. 
45 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 105 samt 114. 
46 Mål C-144/04, p. 13. 
47 Ibid., p. 44, 45, 54 samt 64. 
48 Ibid., p. 58-61. Se avsnitt 2.3.3.2.2. Art. 6 – Befogad särbehandling på grund av ålder. 
49 Ibid., p. 65. 
50 Se avsnitt 2.3. Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. 
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från EU-domstolen inte får vidta handlingar som allvarligt kan äventyra det resultat direktivet 

föreskriver under dess införlivandefrist.51 Domstolen uttalade vidare, som tidigare nämnts, att 

förbudet mot åldersdiskriminering är en allmän rättsprincip inom EU-rätten och eftersom 

målet handlade om visstidsanställning och en bestämmelse som var en åtgärd från Tysklands 

sida för att implementera visstidsdirektivet, dir. 1999/70/EG, ansågs detta röra EU-rätten.52 

EU-domstolen anförde sedan att en sådan bestämmelse som var aktuell i målet inte var fören-

lig med EU-rätten.53 

I det senare målet, C-427/06, Bartsch, ansåg EU-domstolen dock inte att den all-

männa principen om åldersdiskriminering var tillämplig. Detta förhandsavgörande, som även 

detta kom från Tyskland, handlade om en pensionsfonds riktlinjer om att efterlevandepension 

inte betalades ut om den avlidne var över 15 år äldre än sin änka/änkling.54 EU-domstolen 

uttalade att eftersom dessa riktlinjer inte utgjorde någon insats för att införliva arbetslivs-

direktivet samt att den aktuella arbetstagaren avled innan införlivandefristen av direktivet var 

till ända ansågs det inte föreligga någon förbindelse till EU-rätten.55 Domstolen framhöll att 

skillnaden mellan detta fall och Mangold var att det tidigare avgörandet behandlade bestäm-

melser som fanns till för att genomföra ett annat EU-direktiv, vissstidsdirektivet, varför de då 

aktuella bestämmelserna ingick i EU-rättens tillämpningsområde. De bestämmelser som var 

föremål i mål C-427/06 var dock inte till för att genomföra några EU-rättsliga bestämmelser. 

Det anfördes att åldersdiskriminering inte var förbjuden då den påtalade diskrimineringen ej 

hade någon förbindelse med EU-rätten. Varken dåvarande art. 1356 i FEUF eller arbetslivs-

direktivet, vars införlivandefrist inte gått ut, kunde anses utgöra en sådan förbindelse, åtmin-

stone inte innan införlivandefristen för direktivet var till ända.57 

 Med hänvisning till det senare målet tolkar jag det som att EU-domstolen klargjorde 

att även om åldersdiskrimineringsförbudet har status som en allmän rättsprincip måste ändå 

någon anknytning till EU-rätten existera, varför Arbetsdomstolen enligt min tolkning, efter att 

ha studerat dessa två förhandsavgöranden, gjorde en korrekt bedömning i ovan nämnda AD 

2009:11. Eftersom det enligt min uppfattning under målets handläggning inte fanns någon 

förbindelse med EU-rätten bör det ha varit svårt att använda den allmänna rättsprincipen om 

förbud mot åldersdiskriminering för att få en fällande dom. Till det som Bernitz och Kjellgren 

                                                 
51 Mål C-144/04, p. 66-67. 
52 Mål C-144/04, p. 75. 
53 Ibid., p. 78. 
54 Mål C-427/06, p. 7. 
55 Ibid., p. 16-17. 
56 Efter Lissabonfördraget har artikeln numera nummer 19. 
57 Mål C-427/06, p. 24-25 samt 27. 
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beskriver, att denna allmänna rättsprincip skulle kunna åberopas utan sekundärrättslig lag-

stiftning som grund, bör tilläggas att det måste råda en koppling till EU-rätten. Så enkelt som 

Bernitz och Kjellgren framställer situationen verkar det i praktiken inte vara. Att förbudet mot 

åldersdiskriminering är en allmän rättsprincip räcker som framkommit av studien av mål C-

427/06 inte alltid ensamt för fällande dom. Hade målet tagits upp i Arbetsdomstolen idag tror 

jag att det dock hade resonerats annorlunda, eftersom direktivet nu är införlivat genom DL58 

samt att det även finns förbud mot åldersdiskriminering i EU via den numera juridiskt bin-

dande rättighetsstadgan,59  vilket bör medföra att det finns en förbindelse med EU-rätten.  

2.1.2. Proportionalitetsprincipen 
En annan princip värd att nämnas i detta sammanhang är proportionalitetsprincipen. Denna är 

liksom likabehandlingsprincipen en av EU:s allmänna rättsprinciper.60 Liksom 

likabehandlingsprincipen är denna princip också fördragsstadgad, genom art. 5.4 i FEU, där 

det stadgas att EU:s åtgärder till form och innehåll inte ska ”[…] gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå målen i fördragen.”61 Proportionalitetsprincipen innebär helt enkelt att 

det ska råda balans mellan målet och medlen – en åtgärd ska inte gå längre än vad som är 

nödvändigt för att nå målet med åtgärden.62 Proportionalitetsprincipen styr inte endast vilka 

åtgärder EU eller dess medlemsstater får vidta,63 den är också av betydelse på 

diskrimineringsområdet. I arbetslivsdirektivets art. 4.1 stadgas till exempel att undantag under 

vissa omständigheter får göras från diskrimineringsförbudet, om det har att göra med en egen-

skap som utgör ett avgörande och verkligt yrkeskrav, kravet måste dock vara proportionerligt.  

Inom diskrimineringsrätten används proportionalitetsprincipen inte bara vid pröv-

ningar om undantagsbestämmelserna tillämpats på rätt sätt, den används även vid fall som rör 

indirekt diskriminering, när det ska avgöras om diskriminering skett eller inte. Prövningen 

som görs vid dessa tillfällen innehåller ett par förutsättningar som ska uppfyllas; det ska fin-

nas ett så kallat berättigat syfte med det aktuella kriteriet, bestämmelsen eller förfaringssättet 

som undantaget eller åtgärden som misstänks vara indirekt diskriminering grundar sig på, och 

det ska vara både lämpligt och nödvändigt att tillämpa kriteriet, bestämmelsen eller 

förfaringssättet.64 

                                                 
58 Prop. 2007/08:95, s. 2. 
59 Se avsnitt 2.2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
60 Bernitz & Kjellgren (2010b), s. 106. 
61 Art. 5.4 FEU. 
62 Källström och Malmberg, s. 73. 
63 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 119 f. 
64 Fransson och Stüber, s. 86. 
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Både likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen har enligt min mening 

en ganska central roll vad det gäller åldersdiskriminering. Även om det nu både finns direktiv, 

rättighetsstadga och nationell lagstiftning65 som uttrycker diskrimineringsförbudet och som 

individer nu bör kunna härleda sina rättigheter ur anser jag att EU-domstolens uttalande om 

att förbudet mot åldersdiskriminering är en allmän rättsprincip ändå påvisar att detta är en 

fråga som är av yttersta vikt inom EU. Vidare kommer det framgå senare i uppsatsen att pro-

portionalitetsprincipen spelar en stor roll när det ska avgöras om undantag från ålders-

diskriminering anses vara tillåtna.  

2.2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna 

I juni 1999 deklarerade rådet i EU att det fanns behov av upprättande av en stadga med de 

grundläggande rättigheterna, detta för att framhäva dessas relevans och vikt för EU:s medbor-

gare. Rättighetsstadgan antogs sedan den 7 december år 2000 och innehåller 50 stycken olika 

rättigheter, principer och friheter.66  

Det finns två artiklar i stadgan som är av särskilt intresse vad det gäller denna upp-

sats. I art. 21 förbjuds all diskriminering som sker med anledning av en rad diskriminerings-

grunder, däribland ålder. I art. 25 ges sedan ett extra skydd åt äldre, där det stadgas att EU 

respekterar och erkänner de äldres rätt att ha ett oberoende och värdigt liv samt dessas rätt till 

deltagande i det kulturella och sociala livet. 

Från början var stadgan ett icke-juridiskt bindande dokument, en slags politisk dekla-

ration,67 men via Lissabonfördraget blev den juridiskt bindande i december 2009.68 Det finns 

dock inga sanktionsregleringar i rättighetsstadgan, men stadgans rättigheter anses nu tillhöra 

primärrätten, vilket innebär att de har så kallad direkt effekt,69 och kan därmed åberopas av 

enskilda vid nationella myndigheter och domstolar.70 Det faktum att det inte finns någon 

sanktionsreglering utesluter heller inte att skadestånd kan komma att utdömas.71 Att 

rättighetsstadgan nu tillhör primärrätten innebär att den är bindande både för EU:s olika in-

stitutioner samt då unionsrätten ska tillämpas.72 

                                                 
65 Vilket redovisas i detta kapitel samt längre fram i uppsatsen. 
66 Jeff Kenner, EU Employment Law, Oxford: Hart Publishing 2003, s. 514 ff. 
67 Ibid., s. 516. 
68 Bernitz och Kjellgren (2010a), s . 135. 
69 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 130 f. 
70 Ibid., s. 84. 
71 Ibid., s. 131. 
72 Ibid., s. 20. 
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 Något som jag reagerar över när det gäller rättighetsstadgan är att just äldre männi-

skor ges ett extra skydd utöver diskrimineringsförbudet medan yngre inte omnämns. Kanske 

kan tankarna bakom detta skydd vara att äldre är svagare och löper större risk att hamna utan-

för i samhället än yngre människor. Visserligen motsätter jag mig inte att äldre ges ett ökat 

skydd, troligtvis anses dessa vara den svagare parten i detta sammanhang, men jag kan dock 

inte frånse det faktum att bestämmelser som dessa enligt min mening kan öka ålderismen i 

samhället eftersom de onekligen fastställer förutfattade meningar om att äldre människor är 

svaga och ofta inte delaktiga i samhället på samma sätt som yngre. Vidare kan yngre enligt 

min åsikt också behöva extra skydd i det sociala och kulturella samhället eftersom min upp-

fattning är att det inte är sällan då yngres oerfarenhet och okunskap utnyttjas av exempelvis 

arbetsgivare, handlare eller i sjukvården. 

Vad det gäller det faktum att rättighetsstadgan nu tillhör primärrätten bör detta enligt 

min tolkning medföra att den rimligtvis kommer ha en viss påverkan i framtiden vad det 

gäller både EU-rättslig och nationell reglering angående åldersdiskriminering samt äldres 

möjligheter att leva ett värdigt liv. Troligtvis leder detta till att denna ska beaktas vid lagstift-

ning både på nationell nivå samt EU-nivå. Denna åsikt är jag av eftersom ju både medlems-

staterna och EU:s institutioner är ålagda att respektera vad som stadgas i denna primärrättsliga 

källa. Att förutspå vad rättighetsstadgan slutligen kommer att ha för funktion är dock svårt. 

Enligt Bernitz och Kjellgren är det EU-domstolens uppgift att genom sin rättspraxis utveckla 

rättighetsstadgans genomslag.73 

2.3. Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet 

2.3.1. Allmänt 
År 2000 antog Europeiska unionens råd direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram 

för likabehandling i arbetslivet, även kallat arbetslivsdirektivet74, med speciellt beaktande av 

den kompetens som anges i nuvarande art. 19 FEUF.75 I art. 2 stadgas att någon diskrimine-

ring inte tillåts förekomma, varken direkt eller indirekt. Direktivet är ett så kallat minimi-

direktiv, vilket innebär att EU:s medlemsstater får behålla eller införa mer fördelaktiga be-

stämmelser än vad som finns angivna i direktivet.76   

                                                 
73 Bernitz och Kjellgren (2010b), s. 131. 
74 Prop. 2007/08:95, s. 2. 
75 Då direktivet trädde i kraft utgjorde denna art. 13, se ingressen till dir. 2000/78/EG.  
76 Art. 8 dir. 2000/78/EG.  
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2.3.2. Tillämpningsområde och syfte 
Direktivet ska tillämpas på samtliga personer, inom både privat och offentlig sektor. De om-

råden som omfattas av direktivet är följande:  

- arbets – och anställningsvillkor, inbegripet löner och avskedande,  

- medlemskap och deltagande i arbetsgivar – eller arbetstagarorganisationer,  

- villkor för access till anställning, yrkesutövning eller sysselsättning som egen-

företagare, inbegripet urvalskriterier samt krav för att få anställning, inklusive beford-

ran, samt  

- tillträde till yrkesutbildning, yrkesvägledning, omskolning och högre yrkesutbildning, 

inbegripet yrkespraktik.77 

Syftet med direktivet var ”[…] att fastställa en allmän ram för bekämpning av 

diskriminering i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning, för att principen om likabehandling skall kunna genomföras i 

medlemsstaterna.”78 I direktivets ingress görs kopplingar till mänskliga rättigheter och det 

stadgas att EU ska respektera de rättigheter som fastställs i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt de rättigheter som 

finns i EU:s medlemsstaters ömsesidiga konstitutionella traditioner. Vidare betonas det också 

i ingressen att arbete och sysselsättning är fundamentala faktorer för att kunna garantera alla 

lika möjligheter samt att det bidrar till att medborgare fullt ut kan delta i det sociala, kulturella 

och ekonomiska livet. 

 Även om direktivet syftar till att bekämpa diskriminering understryks det i ingressen 

att direktivet inte medför att några krav ställs på att befordra, anställa, utbilda, eller ge för-

längd anställning till någon som inte har förmåga eller kompetens att utföra de uppgifter som 

är grundläggande för den aktuella tjänsten.  

2.3.3. Undantagen 

2.3.3.1. Art. 4 - generellt tillåtna undantag 

Trots direktivets diskrimineringsförbud är vissa undantag tillåtna. Enligt art. 4.1 får medlems-

staterna bestämma att viss särbehandling ändå är tillåten om den orsakas av en viss egenskap 

vilken sammanhänger med en av diskrimineringsgrunderna religion eller övertygelse, sexuell 

läggning, funktionshinder eller ålder, och om egenskapen ifråga utgör ett avgörande och 

verkligt yrkeskrav med anledning av yrkesverksamhetens natur samt att kravet har ett legitimt 

                                                 
77 Art. 3 dir. 2000/78/EG. 
78 Art. 1 dir. 2000/78/EG.   
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mål och är proportionerligt. Här kan det urskönjas att den tidigare nämnda proportionalitets-

principen nu är av betydelse när det handlar om bedömning huruvida ett undantag är tillåtet 

eller ej. Det finns även möjlighet att göra undantag vid arbeten inom kyrkliga, offentliga och 

enskilda organisationer som har en etisk grundsyn vilken har grund i ”religion eller 

övertygelse”79 i direktivets art. 4.2. 

2.3.3.2. Speciella tillåtna undantag avseende ålder 

Direktivet innehåller även en del andra tillåtna undantag från diskrimineringsförbudet, när det 

rör sig om just diskrimineringsgrunden ålder, dessa står att finna i art. 3 och art. 6. 

2.3.3.2.1. Art. 3 – Försvarsmakten 
I art. 3.4 stadgas att medlemsstaterna har tillåtelse att föreskriva att direktivet inte tillämpas 

när det rör sig om Försvarsmakten och diskriminering med anledning av ålder eller funktions-

hinder. Här kan med andra ord medlemsstaterna besluta att det är tillåtet med ålders-

diskriminering inom Försvarsmakten, med den anledningen att Försvarsmakten ska ha bibe-

hållen kapacitet.80  

Att det är tillåtet att göra undantag från åldersdiskrimineringsförbudet inom För-

svarsmakten har jag viss förståelse för, dock anser jag att undantaget från funktionshinder är 

mer befogat än undantaget från ålder. Ett arbete inom försvaret medför troligtvis ett krav på 

att arbetstagaren har god fysisk kapacitet, vilket jag antar att denna undantagsbestämmelse 

syftar på, men även om den kroppsliga styrkan kan försämras med stigande ålder bör det en-

ligt mig vara svårt att bestämma en åldersgräns där alla människor som är äldre än den aktu-

ella gränsen har för dålig fysisk kapacitet. Enligt min mening bör fysisk (och psykisk) kapa-

citet, istället för ålder, styra vilka arbetstagare som ska rekryteras eller behållas. Vidare ställer 

jag mig frågande till att undantag från hela åldersdiskrimineringsförbudet är tillåtet och inte 

endast när det handlar om exempelvis rekrytering och befordran. Detta bör medföra att ar-

betstagare i olika åldrar kan behandlas olika vad det gäller exempelvis lön och andra förmåner 

just på grund av vilken ålder de uppnått. Vad denna särbehandling har att göra med bevarande 

av Försvarsmaktens kapacitet är för mig svårt att se.  

2.3.3.2.2. Art. 6 – Befogad särbehandling på grund av ålder 
I art. 6, som har rubriken ”Befogad särbehandling på grund av ålder”, finns ett något mer 

vittomfattande undantag. Här stadgas det att medlemsstaterna kan bestämma att särbehandling 

med anledning av ålder ej ska anses vara diskriminering om denna särbehandling på ett rim-
                                                 
79 Art. 4.2 dir. 2000/78/EG.   
80 Ingressen till dir. 2000/78/EG. 
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ligt och objektivt sätt kan vara motiverad av ett så kallat berättigat mål vilket speciellt rör 

arbetsmarknad, yrkesutbildning och sysselsättningspolitik. Ytterligare ett kriterium som ska 

vara uppfyllt är att de sätt som används för genomförandet av syftet är nödvändiga och lämp-

liga. Denna undantagsmöjlighet gäller i synnerhet: 

- speciella villkor för att få access till yrkesutbildning och anställning, arbets – och 

anställningsvillkor, inklusive villkor för löner och avskedande, för äldre och ungdo-

mar, med syftet att skydda dessa personer eller befrämja deras anställbarhet,  

- vid fixering av minimivillkor med avseende på ålder, anställningstid eller yrkes-

erfarenhet för access till anställning eller vissa förmåner som hör samman med an-

ställningen, samt 

- vid fixering av en maxålder för rekrytering, som är motiverad utifrån den utbildning 

den aktuella tjänsten kräver eller utifrån att det fordras en anställningsperiod som är 

rimligt lång innan den aktuella personen ska gå i pension.81  

Det är även tillåtet för medlemsstaterna att föreskriva att fastställande av en åldersgräns för 

invaliditets – eller pensionsförmåner inte är diskriminering, detta undantag gäller sociala 

trygghetssystem som är yrkes – eller företagsbaserade.82  

 Noteras bör att de tillåtna undantagen som uppräknas i art. 6 inte är uttömmande, 

medlemsstaterna har enligt EU-kommissionen möjlighet att medge annan särbehandling än 

vad som uppräknas i artikeln om denna stämmer överens med den aktuella statens rättsliga 

traditioner samt politiska prioriteringar, förutsatt att särbehandlingen är lämplig samt nödvän-

dig för uppnåendet av något berättigat mål.83 

 Något som inte anges i artikeln är vad ”ett berättigat mål”, viket ska ligga bakom 

särbehandlingen, innebär. I EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-388/07, Age Concern 

England, diskuterades detta. Målet handlade om en bestämmelse i en förordning som ledde till 

att arbetsgivare fick säga upp arbetstagare som fyllt 65 år om anledningen till uppsägningen 

var pensionering. Domstolen hänvisade till art. 6 i direktivet och anförde att det inte skulle 

anses vara diskriminering om bestämmelsen motiverades av ett så kallat berättigat mål vilket 

speciellt rör sysselsättningspolitik, yrkesutbildning samt arbetsmarknad och om den var 

lämplig samt nödvändig för att uppnå målet, målet ska alltså vara av socialpolitisk art. Det 

anfördes att målet som ligger bakom den aktuella bestämmelsen också ska vara av allmän-

intresse, inte individuellt - det ska alltså inte finnas till för att gynna arbetsgivaren genom att 

                                                 
81 Art. 6.1 dir. 2000/78/EG.    
82 Art. 6.2 dir. 2000/78/EG.    
83 KOM(1999) 565 slutlig, s. 10. 
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denne kan minska sina kostnader eller öka sin konkurrenskraft, även om en sådan bestäm-

melse som en bieffekt medför att arbetsgivaren gynnas. Domstolen tillade även att det inte 

räcker med allmänna påståenden att en speciell åtgärd är ämnad att vara en del i arbets-

marknads – sysselsättnings – eller yrkesutbildningspolitiken för att det ska anses vara ett be-

rättigat mål. 84 Det anfördes dock också att medlemsstaterna har stort utrymme för bedömning 

av eget skön vid val av vilka medel som ska användas för att nå socialpolitiska mål samt att 

det var den nationella domstolens ansvar att avgöra om den aktuella bestämmelsen ansågs 

uppfylla ett berättigat mål av sådan art,85 varför någon närmare precisering inte angavs. Enligt 

Connolly ger domstolens vägledning i detta fall stort utrymme för selektiv tolkning, vilket gör 

att utfallet är svårt att förutsäga.86 Vad ett berättigat mål egentligen är står därmed inte helt 

klart, det som säkert kan fastställas är att det ska handla om socialpolitik, men vad detta sedan 

innebär åligger uppenbarligen medlemsstaternas domstolar att avgöra. Med anledning av detta 

bör innebörden av ”ett berättigat mål” enligt min mening kunna skilja sig åt i olika medlems-

stater. 

 Vad det gäller de undantagsmöjligheter som anges i art. 6 anser jag att vissa skulle 

kunna ifrågasättas. Den första undantagsmöjligheten som anges anser jag dock vara befogad 

eftersom denna syftar till åtgärder vilka är ämnade att öka anställbarheten för både unga och 

gamla. Här kan skönjas att det finns kopplingar till sysselsättningspolitiska mål vilket ju är i 

linje med vad som anses vara ett så kallat berättigat mål för undantag från ålders-

diskriminering. 

Vad det gäller den andra undantagsmöjligheten där det tillåts att ha minimivillkor 

som beror på vilken ålder, anställningstid eller yrkeserfarenhet arbetstagaren har för att denne 

ska få avnjuta vissa förmåner eller ens få anställning anser jag att det i vissa fall bör vara be-

fogat att kunna ställa krav på anställningstid och erfarenhet. Att en arbetstagare varit anställd 

under en längre tid tyder på lojalitet gentemot arbetsgivaren vilket enligt min mening inte är 

fel att belöna. Att vissa krav ställs på erfarenhet motsätter jag mig inte heller eftersom jag 

anser att vissa arbeten ställer högre krav på arbetstagaren än andra och då kan det fordras att 

denne redan har viss erfarenhet av yrket. Vad det gäller att det är tillåtet att ha minimivillkor 

avseende ålder ställer jag mig dock lite frågande till. I och för sig kan minimivillkor avseende 

erfarenhet och anställningstid i sig även indirekt bottna i arbetstagarens ålder, eftersom de om 

                                                 
84 Mål C-388/07, p. 26, 35, 46, 51 samt domslut. 
85 Ibid., p. 51-52. 
86 Michael Connolly, Forced Retirement, Age Discrimination and the Heyday Case, Industrial Law Journal, Vol. 
38, No. 2, June 2009. 
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är äldre rimligtvis har haft fler år på sig att dels förvärva erfarenhet och dels erhålla längre 

anställningstid hos en viss arbetsgivare. Dock innebär dessa kriterier inte per automatik att 

äldre gynnas framför yngre, vilket det ju kan göra om minimigränser sätts efter ålder. Visser-

ligen anser jag att det kan vara bra med visst ålderskrav när det gäller mycket unga personer, 

att dessa ska tillåtas arbeta i en arbetsmiljö som kan vara hälsovådlig och hämmande för ut-

vecklingen bara med anledning av att de inte får diskrimineras på grund av sin ålder är enligt 

min mening inte optimalt. Dock anser jag att det faktum att vissa anställningsförmåner tillåts 

vara beroende av ålder inte är önskvärt i första hand. Att belöna arbetstagare med utgångs-

punkt i dennes ålder istället för prestation är enligt min mening inte att föredra.  

Den sista möjligheten till undantag som specifikt anges i art. 6, att det får sättas en 

maxålder vid rekrytering, skulle också kunna ifrågasättas. Enligt min mening finns det ingen 

garanti för att en yngre arbetstagare stannar längre än en arbetstagare som har nära till pensio-

nen. Visserligen vet arbetsgivaren med ganska stor säkerhet, om det inte är så att den aktuella 

arbetstagaren tänker arbeta efter pensionen, när en äldre arbetstagare kommer att sluta, med 

en yngre arbetstagare finns ju chansen att denne stannar längre. Vidare beror det ju på vad 

som avses med att det krävs ”en anställningsperiod som är rimligt lång” vilket inte preciseras 

närmare i direktivet. Om det är några månader kvar till pensionen anser jag att bestämmelsen 

är befogad, men är det ett flertal år är jag av den meningen att det knappast är lättare att för-

utse om en yngre arbetstagare stannar längre än den arbetstagare som har några år kvar till 

pensionen. Kanske kan denna undantagsbestämmelse syfta på att det ska råda en välmående 

arbetsmarknad. Om arbetsgivaren tvingas anställa och utbilda någon som med all säkerhet 

snart ska sluta kan detta medföra extra kostnader för arbetsgivaren – en ersättare ska ju både 

rekryteras, inskolas och kanske även utbildas. Om åldersdiskrimineringsförbudet dras för 

långt skulle det enligt min uppfattning kunna leda till att arbetsgivare tvingas till åtgärder vil-

ket direkt skadar dessa och som till slut kan leda till att arbetsmarknaden tar skada, vilket inte 

är önskvärt eller gynnar någon, ung som gammal. 

 Som nämndes i redogörelsen för bestämmelserna i art. 6 är ju uppräkningen av förfa-

randena där undantag kan göras inte heller uttömmande. Detta tyder enligt min mening på att 

medlemsstaterna har ganska stor frihet att reglera om undantag från andra förfaranden än de 

som specifikt anges i artikeln, så länge de kan motiveras av rättsliga traditioner och politiska 

prioriteringar samt uppfyller artikelns övriga kriterier för att undantag ska vara tillåtet. Detta 

bör enligt mig leda till att förbudet kan se olika ut i olika medlemsstater. 
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2.3.4. Art. 7 -positiv särbehandling 
I direktivets sjunde artikel finns en bestämmelse om så kallad positiv särbehandling. Artikeln 

stadgar att likabehandlingsprincipen inte får utgöra hinder för en medlemsstat att antingen 

behålla eller införa speciella åtgärder i syfte att motverka att personer missgynnas på grund av 

deras religion eller övertygelse, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Det är även till-

låtet att införa åtgärder som kompenserar för ett eventuellt missgynnande. 

3. Svensk implementering och reglering 
I detta kapitel redogörs för hur den svenska regleringen kring åldersdiskriminering ser ut. Här 

framgår bland annat hur Sverige implementerat EU:s bestämmelser i frågan. 

3.1. Var finns diskrimineringsförbudet reglerat? 

3.1.1. Regeringsformen 
Rätten att inte bli diskriminerad är grundlagsstadgad. I 1 kap. 2 § 5 st. RF stadgas att diskri-

minering med anledning av bland annat ålder ska motverkas av det allmänna. Genom att tyd-

liggöra denna rätt i regeringsformen ansågs det markera vikten av denna fråga.87 Med ålder 

avses i detta hänseende främst att diskriminering mot äldre ska motverkas samt att barn ska 

behandlas som likvärdiga personer och vara berättigade till medinflytande i frågor som gäller 

dem.88 

3.1.2. Avtalslagen 
36 § AvtL stadgar att avtalsvillkor både kan jämkas eller lämnas därhän om villkoret skulle 

anses vara oskäligt. Diskriminerande behandling kan enligt propositionen till avtalslagen om-

fattas av denna regel. Ett exempel som faktiskt anges är att när olika avtalsvillkor tillämpas 

beroende på vilken ålder den ena avtalsparten har, kan det anses falla inom regelns tillämp-

ningsområde.89 Vad det gäller enskilda arbetsavtal anses 36 § AvtL vara applicerbar. Utrym-

met för tillämpning av 36 § AvtL på kollektivavtal anses dock inte vara särskilt stort, även om 

möjligheten inte avfärdas helt.90  

3.1.3. Diskrimineringslagen 
Som nämnts i uppsatsens inledande kapitel trädde DL i kraft den 1 januari 2009. Det är denna 

lag som uppsatsen främst utgår från. Syftet med lagen är enligt 1 kap. 1 § DL att diskrimine-

ring ska motverkas samt att genom andra sätt befrämja lika möjligheter och rättigheter oavsett 
                                                 
87 Prop. 2001/02:72, s. 19. 
88 Ibid., s. 50. 
89 Prop. 1975/76:81, s. 121. 
90 Ibid., s. 114. 



21  

ålder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, etnisk tillhörighet, eller funktionshinder. I det följande redogörs för de re-

gleringar som rör diskriminering på grund av ålder i arbetslivet. 

3.2. Centrala bestämmelser vad det gäller ålder i diskriminerings-
lagen 

I detta avsnitt presenteras de regleringar som förbjuder åldersdiskriminering, allra först 

definieras dock, de för uppsatsen viktiga, begreppen diskriminering och ålder utifrån de 

svenska rättskällorna, avsnittet avslutas sedan med en ingående utredning om de undantag 

som kan göras från åldersdiskrimineringsförbudet.  

3.2.1. 1 kap. 4 § DL - begreppet diskriminering 
Diskrimineringsbegreppet har grund i EU-rätten och har formats av EU-domstolen.91 Innebör-

den av diskriminering är att någon missgynnas med anledning av dennes grupptillhörighet 

eller ursprung. Det krävs inte att det aktuella handlandet är avsiktligt eller sker i syfte att or-

saka skada, dock måste det råda ett så kallat orsakssamband mellan själva missgynnandet och 

den aktuella diskrimineringsgrunden.92 Det finns enligt 1 kap. 4 § DL, fem olika sorters 

diskriminering, här kommer dock endast direkt och indirekt diskriminering definieras, detta 

för att det är dessa begrepp som denna uppsats främst berör.  

 Direkt diskriminering innebär enligt DL ”[…] att någon missgynnas genom att 

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

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med […] ålder […]”93 Här rör det sig 

alltså om att en person behandlas sämre än en annan som är i en liknande (jämförbar) 

situation. Förbudet har sin grund i ställningstagandet att ”lika fall ska behandlas lika.”94 

Missgynnandet handlar i princip om att ett obehag, faktisk förlust eller dylikt ska ha uppstått 

för den enskilde.95 Jämförelsen måste inte göras med hur en faktisk person behandlas, den 

kan även ske med hur någon har gynnats tidigare, det vill säga har behandlats, samt också hur 

en fiktiv/hypotetisk person skulle behandlats.96 De personer som undergår en eventuell 

jämförelse måste vara i en så kallad jämförbar situation. På arbetslivets område kan det röra 

sig om att de två personerna ska ha lika meriter.97 I tidigare nämnda AD 2009:11 

                                                 
91 Prop. 2007/08:95, s. 96. 
92 Källström och Malmberg, s. 87 f. 
93 1 kap. 4 § 1 p. DL. 
94 Fransson och Stüber, s. 50. 
95 Ibid., s. 71. 
96 Prop. 2007/08:95, s. 101. 
97 Ibid., s. 487. 



22  

framkommer även ett annat exempel på krav för att en jämförbar situation ska anses föreligga. 

I detta mål anförde Arbetsdomstolen att eftersom den tjeckiska kvinnan inte ifyllt 

ansökningsformuläret korrekt, vilket medförde att ett antal uppgifter saknades, kunde inte 

någon jämförbar situation föreligga mellan henne och övriga sökande till den aktuella 

tjänsten. Talan om diskriminering på grund av kön, ålder och etnisk tillhörighet avslogs. 

 När det gäller indirekt diskriminering rör det sig istället om en viss bestämmelse eller 

liknande som kan verka neutral, men som sedan kan visa sig missgynna personer med exem-

pelvis en viss ålder eller ett visst kön. DL definierar begreppet som ”[…] 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 för att uppnå syftet […]”98 Den avvägning 

som får göras, det vill säga om det finns något berättigat syfte samt om medlen som används 

för att nå det är lämpliga samt nödvändiga gör att regeln som förbjuder indirekt 

diskriminering blir en så kallad intresseavvägningsregel. Behovet hos den vilken står för 

missgynnandet vägs mot de negativa effekterna som förfarandet orsakar den utsatte personen. 

Förfarandet har sitt ursprung i EU:s proportionalitetsprincip.99 Ett exempel på ett kriterium 

som anses vara indirekt diskriminerande är krav på en viss kroppslängd för att få anställning, 

vilket kan göra att speciellt kvinnor missgynnas. I AD 2005:87 ansågs längdkravet ha ett 

berättigat syfte, dock lyckades inte svaranden bevisa att kravet varit ett lämpligt samt 

nödvändigt medel för att nå syftet, varför indirekt diskriminering ansågs föreligga.100 Till 

skillnad från vad som gäller vid direkt diskriminering kan det inte göras någon jämförelse 

med en hypotetisk person eller grupp för att avgöra huruvida indirekt diskriminering skett 

eller inte, jämförelse måste med andra ord göras med en faktisk person eller grupp.101  

3.2.2. 1 kap. 5 § DL - begreppet ålder 
Lagens definition av ålder finns i 1 kap. 5 § 6 p. DL. Begreppet ålder innebär enligt denna 

paragraf uppnådd levnadslängd. EU-rätten, ur vilken ju diskrimineringsförbudet mot ålder har 

sitt ursprung, tillhandahåller ingen definition.102 Dock anges det indirekt i arbetslivsdirektivet 

att den omfattar alla, både yngre och äldre.103 I propositionen till DL anges att förbudet endast 

                                                 
98 1 kap. 4 § 2 p. DL. 
99 Fransson och Stüber, s. 85 f. 
100 AD 2005:87. 
101 Prop. 2007/08:95, s. 490 f. 
102 Fransson och Stüber, s. 130. 
103 Prop. 2007/08:95, s. 130 samt se art. 6.1 a) i dir. 2000/78/EG. 
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omfattar fysiska personer och inte juridiska.104 Vidare anges det, logiskt nog, att levnads-

åldern räknas från den aktuella personens födelse, att både unga och äldre omfattas och att det 

varken finns en övre eller nedre åldersgräns.105 Detta kan jämföras med USA, vars 

diskrimineringsskydd först gäller från 40 års ålder.106 Även om åldersdiskrimineringsskyddet i 

Sverige omfattar alla och envar så poängteras det dock i lagpropositionen att förbudet kan 

innebära olika saker beroende på om det rör sig om unga eller äldre.107  

Att begreppet ålder inte definieras i EU-rätten anser jag vara en aning märkligt, det 

hade inte skadat att åtminstone tydligt stadga att alla åldrar omfattas, att endast indirekt ange 

detta ger inte den klarhet som enligt mig bör vara värdefull. Jag tänker att genom att tydligt 

proklamera att alla åldrar omfattas kan feltolkningar om att exempelvis endast äldre (eller 

yngre) omfattas undvikas. Med tanke på att den tidigare redogjorda rättighetsstadgan i art. 25 

särskilt värnar om äldre kanske fokus lätt läggs på just äldre vad det gäller diskriminerings-

förbudet.  

Något jag reagerar på vad det gäller den svenska definitionen är att det är uppnådd 

och inte upplevd levnadslängd som är definitionen av begreppet. Jag tänker att det i exempel-

vis rekryteringsförfaranden, speciellt sådana där kontakt sker via telefon, kan vara svårt att 

bedöma en persons ålder, kanske bedöms personen vara äldre eller yngre än vad han/hon fak-

tiskt är och diskrimineras på grund av att arbetsgivaren alltså tror att personen är av en viss 

ålder. Även sådana fall bör enligt min mening omfattas av diskrimineringsförbudet, enligt 

författningskommentaren till DL ska just fall om felaktiga antaganden om någons tillhörighet 

till endera av de grupper som skyddas av DL också ingå i skyddet mot diskriminering. Ett 

exempel på en situation som anges i detta hänseende är då en person nekas inträde på krogen 

på grund av att denne antas vara homosexuell, trots att han inte är det.108 Med anledning av 

ovanstående anser jag att en bättre definition av begreppet ålder vore ”uppnådd eller upplevd 

levnadslängd”. 

3.2.3. 2 kap. 1 § DL - diskrimineringsförbudet 

3.2.3.1. Skyddsobjekten 

Förbudet mot bland annat åldersdiskriminering i arbetslivet står att finna i 2 kap. 1 § DL. Här 

stadgas att en arbetsgivare är förbjuden att diskriminera arbetstagare, den som söker eller ”gör 

                                                 
104 Prop. 2007/08:95, s. 131. 
105 Ibid., s. 497. 
106 Fransson och Stüber, s. 32 f. 
107 Prop. 2007/08:95, s. 130. 
108 Ibid., s. 489. 
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en förfrågan om” arbete, praktikanter, eller sådana som söker praktik samt inlånad eller in-

hyrd arbetskraft.109  

Med arbetstagare avses personer som har ett anställningsavtal, här ingår även lär-

lingar i de fall de har anställning under tiden de växlar mellan arbete och utbildning. Arbets-

sökande är de som tydligt meddelat arbetsgivaren att de önskar få arbete. Vad det gäller per-

soner som gjort förfrågan angående arbete, praktikanter eller sådana som söker praktik samt 

inlånad eller inhyrd arbetskraft är dessa ”skyddsobjekt” nyheter i svenska diskriminerings-

sammanhang.110 Praktikanter i arbetslivet var visserligen till viss del skyddade mot 

diskriminering redan tidigare, dock blev skyddet mer heltäckande i och med DL.111  

Att utvidga skyddsobjekten var en del i de åtgärder som syftade till att förbudet dels 

skulle motsvara EU:s direktivs och de gamla diskrimineringslagarnas materiella tillämpnings-

område och dels för att göra diskrimineringsförbudet heltäckande och minimera risken ”att 

någon skyddsvärd aspekt av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare faller 

utanför”112. Regeringen hade helt enkelt som ambition att skyddet mot diskriminering skulle 

bli bättre än vad som tidigare gällt i Sverige. Förutom att utvidga skyddsobjekten ingick även 

bland annat förslaget från regeringens sida att förbudet skulle anses gälla utan att det begrän-

sades till vissa utpekade situationer.113 

Numera, vilket framgår i lagbestämmelsen, behöver inte heller en formell ansökan 

inskickats för att diskriminering ska ansetts ha förelegat i ett rekryteringsförfarande. Det 

räcker att personen ifråga endast gjort en förfrågan angående arbete, detta är en ny bestäm-

melse i diskrimineringssammanhang.114 Anledningen till att dessa personer har fått skydd i 

lagbestämmelsen är att regeringen ansåg att det är vanligt att individer som har utländsk bak-

grund får negativa svar då de via exempelvis telefon gör förfrågningar angående arbete. Det 

ansågs att det bör betraktas som diskriminering då någon bortsållas tidigt i en rekryterings-

process eller till och med innan någon ansökan inlämnats, om skälet till bortsållningen sam-

manhänger med en av DL:s diskrimineringsgrunder. 

Vad det gäller vilka praktikanter som omfattas av diskrimineringsförbudet är det de 

som är studenter vilka praktiserar under sina studier samt personer som deltar i 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet som innehåller praktik. Även de som gör så kallad PRAO, 

praktisk arbetslivsorientering, vilken äger rum i grundskolan, samt arbetsplatsförlagd utbild-

                                                 
109 2 kap. 1 § DL. 
110 Prop. 2007/08:95, s. 497 f. 
111 Fransson och Stüber, s. 142. 
112 Prop. 2007/08:95, s. 134. 
113 Ibid.. Se mer i nästkommande avsnitt, 3.2.3.2 Förbudets tillämpningsområde. 
114 Fransson och Stüber, s. 48. 
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ning, som utförs i enlighet med gymnasieförordningen (1992:394), omfattas av 

diskrimineringsförbudet. För att skyddet för PRAO-elever och gymnasieelever skulle fram-

komma i lagtexten, ersattes begreppet ”yrkespraktik”, som tidigare varit benämningen, med 

blott ”praktik”.115 

 Den sista gruppen som omfattas av diskrimineringsförbudet är som ovan nämnts 

inlånad eller inhyrd arbetskraft. Tidigare skyddades inte denna yrkesgrupp av 

diskrimineringslagstiftningen, vilket Diskrimineringskommittén ansåg var en brist.116 I 

begreppet ingår personal som kommer från bemanningsföretag med mera. En arbetsgivare 

som hyr in eller lånar arbetskraft är dock inte ansvarig för denna fullt ut. Bemanningsföretaget 

beslutar till exempel om lön och kompetensutveckling, i sådana frågor ska eventuell talan 

riktas mot just bemanningsföretaget. Diskrimineringsförbudet angående inlånad eller inhyrd 

arbetskraft gäller således bara inhyrande arbetsgivare på de områden denne förfogar över de 

rättsliga och faktiska förhållandena, som exempelvis anlitande av arbetskraft och arbets-

ledning. Diskrimineringsförbudet skyddar förutom redan inlånad eller inhyrd arbetskraft även 

den ”som står till förfogande för”117 utförande av arbete som just inlånad eller inhyrd arbets-

kraft. En arbetsgivare som exempelvis väljer att inte hyra in en arbetstagare med anledning av 

en egenskap som sammanhänger med någon av DL:s diskrimineringsgrunder kan alltså anses 

diskriminera.118 

 Att arbetstagare är ett av skyddsobjekten är enligt min mening helt i sin ordning, ett 

diskrimineringsförbud i arbetslivet som inte omfattar arbetstagare skulle inte vara försvarligt. 

När det gäller det utökade skyddet då någon gör en förfrågan om arbete även om inte en for-

mell ansökan inskickats anser jag att detta är befogat. Även om det i propositionen exemplifi-

eras med att personer med annan än svensk bakgrund drabbas så tror jag även att det kan fin-

nas risk att både äldre och yngre personer också kan råka ut för missgynnanden på grund av 

att arbetsgivaren till exempel vill ha en viss ålderssammansättning på arbetsplatsen. Att det 

inte skulle anses vara diskriminering endast med anledning av att inte en formell ansökan in-

lämnats vore enligt min uppfattning inte rationellt. Jag tycker det är klandervärt att denna be-

stämmelse inte funnits i diskrimineringslagstiftningen tidigare. 

Att inhyrda eller inlånade arbetstagare numera också omfattas av diskriminerings-

förbudet anser jag vara ett naturligt steg att ta eftersom bemanningsbranschen är på fram-

                                                 
115 Prop. 2007/08:95, s. 135 f. 
116 SOU 2006:22, del 1, s. 410. 
117 2 kap. 2 § 4 p. DL. 
118 Prop. 2007/08:95, s. 136 f. 
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marsch och sysselsätter många idag.119 Att det sedan preciseras i vilka situationer vilken 

arbetsgivare, den inhyrande eller den på bemanningsföretaget, är ansvarig om diskriminering 

skulle förekomma är enligt min åsikt bra. Utan preciseringen skulle det kanske finnas risk för 

att det inte går att avgöra vem som egentligen bär ansvaret vid en eventuell tvist. 

3.2.3.2. Förbudets tillämpningsområde  

Enligt DL finns fem olika sorters diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskrimine-

ring, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera,120 förbudet i 2 kap. 

1 § DL avser samtliga fem sorters diskriminering och omfattar alla DL:s sju diskriminerings-

grunder.121 I ett antal tidigare lagar angavs det att diskrimineringsförbudet i arbetslivet gällde 

vissa angivna områden, såsom exempelvis lön och anställningsbeslut,122 i dagens DL anges, 

som synes i lagparagrafen, inte några tillämpningsområden. Att det nu inte uppräknas några 

tillämpningsområden i lagen innebär dock, enligt Fransson och Stüber, inte någon materiell 

skillnad från föregående arbetsrättsliga diskrimineringslagar.123 Enligt DL:s författnings-

kommentar omfattas alla situationer som kan uppkomma mellan arbetstagare och arbetsgivare 

och som har samband med arbetet - tillämpningsområdet är alltså vittomfattande. Tilläggas 

bör också att förbudet allmänt sett inte är inriktat på särbehandling som är endast bagatell-

artad.124 Vad som närmare aves med bagatellartad framgår varken i DL:s SOU, lagproposition 

eller utskottsbetänkande. 

 Även om inte lagtexten ger några exempel på situationer som diskriminerings-

förbudet i arbetslivet omspänner finns det ett antal sådana i författningskommentaren till DL. 

Bland annat gäller förbudet mot diskriminering av arbetstagare i situationer som ledning samt 

fördelning av arbetet – i detta uttryck ingår bland annat beslut om ordningsföreskrifter, orga-

nisering av arbetet, vem som ska arbeta med vad, vem som ska utbildas, omplacering och 

förflyttning, permitteringar, uppsägningar och avskedanden, utebliven befordran arbetstagaren 

kunnat räkna med samt indragna förmåner. Andra områden som exemplifieras i författnings-

kommentaren och som diskrimineringsförbudet sålunda gäller på är beslut om utbildning för 

befordran, befordran, anställnings – och lönevillkor, men även situationer där det inte handlar 

                                                 
119 http://www.poolia.com/sv/bemanningsbranschen.html, hämtad 2011-02-28. 
120 1 kap. 4 § DL. 
121 Prop. 2007/08:95, s. 498. 
122 Se t.ex. 17 § jämställdhetslagen (1991:433) och 5 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
123 Fransson och Stüber, s. 147. Detta kan uppfattas som märkligt eftersom detta ju var en åtgärd från regeringens 
sida för att skapa ett bättre diskrimineringsskydd än vad som redan fanns, prop. 2007/08:95, s. 134.  
124 Prop. 2007/08:95, s. 498. 
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om beslutsfattande eller arbetsledning - jargong och ordval under personalfester och raster 

faller nämligen under förbudet mot trakasserier.125 

Förbudet mot diskriminering av arbetssökande samt de som gör förfrågan angående 

arbete gäller arbetsgivarens anställningsbeslut samt de åtgärder eller underlåtenheter som 

förekommer innan beslutet. Besked om att en rekryteringsprocess är avslutad eller att det inte 

finns något arbete att söka kan klassas som diskriminering om det görs i syfte att avskräcka 

eller avvisa vissa personer från att lämna in ansökan om arbete. Åtgärder arbetsgivaren vidtar 

under anställningsförfarandet såsom hantering av ansökningar, referenstagningar och val av 

vem som ska tas in på anställningsintervju omfattas också av diskrimineringsförbudet. Även 

då anställningsbeslut inte fattas kan det röra sig om diskriminering, en person som är enda 

sökande till tjänsten och inte får denna skulle därför kunna göra gällande att diskriminering 

skett om arbetsgivaren avstår från att anställa på grund av att personen ifråga har en egenskap 

som sammanhänger med någon av diskrimineringsgrunderna. Nota bene att formuleringar i 

platsannonser inte omfattas av diskrimineringsförbudet.126 Dock skulle en sådan annons 

kunna utgöra bevisning om att diskriminering skett, om arbetsgivaren vid urval samt anställ-

ning utgått efter annonsens önskemål om att exempelvis de sökande ska vara av en viss ål-

der.127  

Tilläggas bör dock att EU-domstolen numera även bedömer förhållanden där det inte 

finns någon identifierbar person som tycker sig blivit diskriminerad i praktiken, det behöver 

alltså inte ha förekommit något missgynnande. Enligt Fransson och Stüber bör detta sannolikt 

kunna tillämpas på platsannonser, som ett exempel på detta anger författarna EU-domstolens 

förhandsavgörande i mål C-54/07, Firma Feryn.128 Detta mål berörde en arbetsgivare som 

uttalat offentligt att denne inte avsåg att anställa personer med en särskild etnisk tillhörighet. 

Domstolen uttalade bland annat följande: ”Offentliga uttalanden genom vilka en arbetsgivare 

låter ge till känna att denne inom ramen för sin anställningspolitik inte kommer att anställa 

arbetstagare med visst etniskt ursprung eller av viss ras ger anledning att anta, […] att det 

föreligger en direkt diskriminerande anställningspolitik. Det åligger därmed arbetsgivaren att 

visa att principen om likabehandling inte har åsidosatts.”129 I och med denna dom kan det 

behövas en ändring av den svenska lagstiftningen så att fall av denna typ omfattas, som DL 

                                                 
125 Prop. 2007/08:95, s. 498 f.  
126 Ibid., s. 499. 
127 Fransson och Stüber, s. 140. 
128 Ibid., s. 140 f. 
129 Mål C-54/07, p. 41. 
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ser ut nu omfattas endast faktiska personer som kränkts.130 Om en ändring skulle ske bör 

diskrimineringsförbudet enligt min uppfattning även omfatta formuleringar i platsannonser. 

Jag tänker att skillnaden mellan ett offentligt uttalande, vilket var vid handen i det nämnda 

aktuella förhandsavgörandet, och att skriva det i en platsannons inte är anmärkningsvärd, båda 

sätten bör ju ha samma avskräckande effekt för personer som inte välkomnas av arbets-

givaren. En risk jag kan se med en ändring i lagen av denna typ är att en sådan bestämmelse 

skulle kunna generera ett mycket stort antal målsägande. Om bestämmelsen skulle tillämpas 

på alla diskrimineringsgrunder skulle exempelvis en arbetsgivare som i en platsannons ut-

tryckt att denne inte vill ha sökanden över 35 år riskera att anses diskriminera alla människor 

som är över 35 år och tänkt söka tjänsten. Detta skulle enligt min mening leda till svårigheter 

vad det gäller sanktioner och ersättning till dem som ansett sig blivit kränkta. Kanske måste 

en annan sanktion än ersättning till dem som kan tänkas ha kränkts av annonsen bestämmas i 

fall som dessa?  

 När det gäller just åldersdiskriminering i synnerhet anges i författningskommentaren 

några konkreta exempel där förbudet i 2 kap. 1 § kan bli aktuellt. Ett exempel är då arbets-

givaren har ett ålderskriterium vid urvalet i ett anställningsförfarande eller antagnings-

förfarande av praktikant, ett annat exempel är då en arbetstagare ej får information, utbildning 

eller befordransmöjligheter med anledning av sin uppnådda ålder eller då arbetstagaren be-

handlas sämre vad det gäller arbetstider, lön eller andra anställningsvillkor med anledning av 

hans eller hennes ålder. Ytterligare exempel där det finns utrymme att tolka förfarandet som 

diskriminering, i detta fall indirekt sådan, är då arbetsgivaren antar att datakunskap och fysisk 

rörlighet med mera är vanligare bland yngre än äldre arbetstagare eller att personlig mognad 

och erfarenhet är egenskaper som hör hemma hos äldre arbetstagare snarare än yngre, och 

genom detta premierar endera åldersgruppen. Vid bedömningen om ett sådant förfarande ska 

anses vara diskriminering får hänsyn tas till intresseavvägningen.131 Som nämnts i samband 

med redogörelsen för innebörden av begreppet indirekt diskriminering vägs i detta fall arbets-

givarens behov mot de negativa effekterna som förfarandet orsakar den utsatte personen. 

Att det numera inte anges några specifika situationer i arbetslivet som diskriminerings-

förbudet är tillämpligt på, utan att det statueras att alla situationer som kan uppkomma mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i anslutning till arbetet omfattas, har enligt min åsikt både för – 

och nackdelar. En fördel är att en hög skyddsgrad uppstår. Eftersom alla situationer omfattas 

och genom att det inte görs någon uttömmande uppräkning på situationer som bestämmelsen 

                                                 
130 Gabinus Göransson, Flemström och Slorach, s. 37 f. 
131 Prop. 2007/08:95, s. 499 f. 
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är tillämplig på undviks risken att någon situation faller utanför förbudet. Nackdelen med 

denna formulering är dock att förutsebarheten inte är total. Eftersom det inte finns någon ut-

tömmande uppräkning kan varken arbetsgivare eller arbetstagare med säkerhet veta vilka situ-

ationer som omfattas av diskrimineringsförbudet. Troligtvis är det upp till Arbetsdomstolen 

att, i de fall där det behövs, närmare precisera tillämpningsområdet i rättspraxis. 

Att det sedan går att tolka en arbetsgivares handlingar som indirekt diskriminering då 

denne premierar arbetstagare efter förutfattade meningar som hänger ihop med ålder anser jag 

tyder på att det hos lagstiftaren finns en viss medvetenhet om ålderismfenomenet och att ett 

försök till att bekämpa detta görs, även om begreppet i sig inte uttalas i förarbetena.  

3.2.4. 2 kap. 2 § DL - undantagen 
I 2 kap 2 § DL finns ett antal regleringar om möjliga undantag från diskrimineringsförbudet. 

Undantagen uppräknas i paragrafens fyra punkter. Nedan följer en redogörelse för tre av dessa 

punkter, vilka utgör de undantag som är av betydelse för diskrimineringsgrunden ålder. Para-

grafens andra punkt kommer därför inte att beröras här, den stadgar endast positiv sär-

behandling avseende diskrimineringsgrunden kön. 

3.2.4.1. Generellt tillåtet undantag 

3.2.4.1.1.  2 kap. 2 § 1 p. DL – verkligt och avgörande yrkeskrav 
I paragrafens första punkt stadgas att det finns möjlighet att göra undantag från 

diskrimineringsförbudet, det vill säga särbehandla. Det anses i vissa fall vara tillåtet med sär-

behandling vilken orsakas av någon egenskap som sammanhänger med någon av de sju 

diskrimineringsgrunder som finns i DL. De situationer som är aktuella för denna sär-

behandling är när anställningsbeslut samt beslut om befordran eller utbildning för befordran 

ska tas. De personer som omfattas av denna reglering är med andra ord de som söker arbete 

samt arbetstagare.  

Det finns enligt bestämmelsen tre förutsättningar för att denna särbehandling ska 

vara tillåten. Den första är att den aktuella egenskapen, som leder till särbehandlingen, utgör 

ett så kallat verkligt och avgörande yrkeskrav med anledning av arbetets typ eller samman-

hanget där det aktuella arbetet ska utföras. Den andra är att yrkeskravet har ett så kallat 

berättigat syfte. Den tredje och sista förutsättningen som uppställs är att det aktuella yrkes-

kravet är både ”lämpligt och nödvändigt”132 för att syftet ska kunna uppnås. Här framkommer 

alltså att det enligt lagen inte anses vara diskriminering då en av lagens diskriminerings-

                                                 
132 2 kap. 2 § 1 p. DL. 
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grunder är orsak till att en arbetstagare eller arbetssökande särbehandlas i jämförelse med en 

person som inte besitter denna egenskap.133 Här kan paralleller dras till proportionalitets-

principen och, tidigare beskrivna, arbetslivsdirektivets art. 4.1, där det föreskrivs just att det är 

tillåtet att göra undantag vid ”verkligt och avgörande yrkeskrav”134 om det ligger ett legitimt 

mål bakom samt att kravet är proportionerligt. Den svenska lagstiftaren använder dock inte 

begreppet proportionerligt, utan har för att garantera att innebörden av direktivet framgår i 

den svenska lagtexten istället lagt vikt vid just att ”ett berättigat syfte” ska finnas samt att 

yrkeskravet är ”lämpligt och nödvändigt”.135 

 I författningskommentaren till DL framkommer att lagbestämmelsen med 

”yrkeskrav” syftar till meriter, yrkeskvalifikationer eller förutsättningar till att klara av att 

utföra arbetet väl. Att det sedan krävs att yrkeskravet är ”verkligt” innebär att det ej får vara 

påhittat för att dölja den riktiga orsaken till att någon får anställningen eller inte. Att det även 

krävs att yrkeskravet är ”avgörande” syftar till att den som söker arbetet ska besitta en för-

måga eller egenskap som leder till att denne kan utföra det aktuella arbetet på ett bättre sätt än 

någon annan. Att yrkeskravet ska ha ett så kallat ”berättigat syfte” innebär att det ska vara 

förenligt med värderingarna som uttrycks i ett visst EU-direktiv136 eller värt att eftersträva i en 

demokrati som har respekt för människans grundläggande friheter och rättigheter. Den sista 

förutsättningen om att det ska vara ett ”lämpligt och nödvändigt” yrkeskrav innebär att kravet 

ska frambringa det resultat som önskas och att det inte finns några minde ingripande åtgärder 

som skulle kunna generera samma resultat.137  

Detta undantag ska enligt lagens förarbeten tolkas restriktivt samt som redan nämnts 

endast gälla vid anställning, befordran samt utbildning för befordran, andra situationer som 

exempelvis arbetsledning och lönesättning omfattas inte.138 Regeln är inriktad på anställningar 

där personen ifråga ska företräda verksamheten eller vara synlig visavi allmänheten eller 

verksamhetens medlemmar.139 Exempel på verksamheter där särbehandling kan bli aktuell är 

sådana som har grund i någon viss religion, ideologi eller vissa värderingar,140 vilket till viss 

                                                 
133 Fransson och Stüber, s. 215. 
134 Se art. 4.1 dir. 2000/78/EG. 
135 Prop. 2007/08:95, s. 159. 
136 Vilket direktiv som åsyftas framgår inte tydligt av propositionen, inte heller av lagkommentarerna av 
Fransson och Stüber (s. 216), Gabinus Göransson, Flemström och Slorach (s. 76) eller Anders Karlsson 
Diskrimineringslagen – en kommentar, Stockholm: Jure Förlag AB, 2009 (s. 69). De tre direktiven 2000/43/EG, 
2002/73/EG och 2000/78/EG nämns i propositionen i anslutning till diskussionen kring undantagsmöjligheterna 
så troligtvis åsyftas något av dessa (prop. 2007/08:95 s. 502). 
137 Prop. 2007/08:95, s. 502.  
138 Ibid.. 
139 Ibid., s. 160. 
140 Ibid., s. 159. 
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del är i linje med arbetslivsdirektivets art. 4.2.141 Det anses vara rimligt att arbetstagare vilka 

har arbetsuppgifter eller sin funktion nära knuten till verksamhetens kärna ska dela verksam-

hetens eller organisationens grundläggande värderingar eller åskådning, eftersom det kan röra 

sig om att verksamhetens trovärdighet, integritet och legitimitet gentemot medlemmar och 

utomstående. En organisation som värnar om äldres intressen ska exempelvis kunna kräva att 

företrädaren för organisationen är äldre, detsamma gäller ungdomsorganisationer som således 

ska kunna fordra att företrädaren är yngre.142 

Ett annat exempel på en situation där undantaget kan vara tillämpligt är i teater-

föreställningar, för dessa kan det fordras att skådespelaren exempelvis är av en specifik ålder 

för att framförandet ska vara äkta.143  

För att undantagsregeln ska kunna åberopas ska det finnas starka skäl, det ska vara 

klart att de krav det aktuella arbetet ställer, eller sammanhanget arbetet utförs i, varit avgö-

rande i fallet. Arbetsgivaren ska inte kunna använda denna undantagsmöjlighet med argu-

mentet att samtliga anställda, oberoende av vilka arbetsuppgifter de har, på grund av vad or-

ganisationen avser att associeras med eller verkar för, ska vara av ett visst kön, tros-

uppfattning, ålder och så vidare.144 

Denna undantagsregel anser jag i sin helhet vara i linje med vad som stadgas i 

arbetslivsdirektivets art. 4.1, där det ju anges att viss särbehandling är tillåten om den orsakas 

av en viss egenskap och egenskapen utgör ett avgörande och verkligt yrkeskrav med anled-

ning av yrkesverksamhetens natur samt att kravet har ett legitimt mål och är proportionerligt. I 

den svenska regleringen har, som framkommer ovan, innebörden preciserats närmare, vilket 

enligt min uppfattning är nödvändigt för att regeln ska kunna tillämpas.  

Enligt min tolkning rör förbudet situationer då arbetsgivaren gör ett urval om vilken 

person som kan anses vara mest passande för en tjänst eller en utbildning – arbetsledning och 

lönesättning omfattas ju inte av undantagsmöjligheten till exempel. Jag tycker att det är rim-

ligt att arbetsgivaren i vissa fall ska kunna göra vissa urval som kan verka diskriminerande vid 

en första anblick, speciellt i situationer där arbetsgivarens legitimitet och trovärdighet annars 

kan riskeras. Jag tänker också att om bestämmelserna i DL har den effekten att arbetsgivaren 

skadas mer än vad som är nödvändigt gynnas egentligen varken arbetsgivare eller arbetstagare 

eftersom det kan leda till att arbetsgivaren inte kan fortsätta med sin verksamhet, vilket i 

längden skadar arbetsmarknaden eftersom arbetstillfällen går förlorade. 

                                                 
141 Se avsnitt 2.3.3.1. Art. 4 - generellt tillåtna undantag. 
142 Prop. 2007/08:95, s. 159-160, se även SOU 2006:22, del 1, s. 415-416. 
143 Prop. 2007/08:95, s. 160, 502. 
144 Ibid., s. 160. 
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3.2.4.2. Speciella tillåtna undantag avseende ålder 

3.2.4.2.1. 2 kap. 2 § 3 p. DL - efterlevande – invaliditets – samt pensionsförmåner 
I den tredje punkten i 2 kap. 2 § DL finns ännu ett undantag, detta rör endast ålders-

diskriminering. Här stadgas att det är tillåtet att ha åldersgränser i både individuella avtal och 

kollektivavtal när det handlar om rätt till efterlevande – invaliditets – eller pensionsförmåner. 

Detta undantag är i linje med det undantag som får göras enligt arbetslivsdirektivets art. 

6.2.145 Enligt diskrimineringskommittén behövs det åldersgränser i både kollektiva och 

individuella avtal om pension för att tillämpning av sociala förmåner ska vara möjlig. Det 

ansågs bli mycket komplicerat att ersätta åldersgränserna med kriterier av annat slag.146 

3.2.4.2.2. 2 kap. 2 § 4 p. DL – allmänt undantag från åldersdiskriminering 
I 2 kap. 2 § sista punkten DL finns ytterligare ett undantag från just åldersdiskriminering, och 

kanske det mest intressanta för denna uppsats. Det aktuella undantaget ska klara en 

proportionalitetsbedömning,147 och har likadana utgångspunkter som det är fråga om vid den 

intresseavvägning som görs när det handlar om indirekt diskriminering.148 I punkten stadgas 

att det inte anses vara diskriminering vid ”[…] särbehandling på grund av ålder, om den har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet.”149 Detta är alltså ett allmänt undantag och är som synes mer vittgående än undantagen 

i första och tredje punkten i samma paragraf, vilka ju bara avser anställning, befordran, ut-

bildning för befordran eller efterlevande – invaliditets – och pensionsförmåner. Detta gene-

rella undantag ligger i linje med arbetslivsdirektivets art. 6.1, vilket är meningen enligt propo-

sitionen till DL. Att komplettera de två tidigare mer preciserade undantagen med ett sådant 

generellt undantag från åldersdiskriminering stöttades av många av de remissinstanser som 

hördes i samband med lagstiftningsarbetet. Regelns generella formulering ansågs vara gynn-

sam, eftersom den då är anpassningsbar till olika förhållanden och behov i skilda tider. Dess-

utom riskerade en stel formulering utesluta lägen där ålder, för arbetsgivarens beslut, har en 

saklig betydelse - i sådana situationer ska förbudet mot diskriminering alltså inte gälla. Inne-

börden av regeln ansågs bäst preciseras i lagens förarbeten samt i kommande rättspraxis 

istället för i lagtext.150 

                                                 
145 Se avsnitt 2.3.3.2.2. Art. 6 – Befogad särbehandling på grund av ålder. 
146 SOU 2006:22, del 1, s. 430. 
147 Fransson och Stüber, s. 231. 
148 Prop. 2007/08:95, s. 179. För intresseavvägningen; se avsnitt 3.2.1. 1 kap. 4 § DL - begreppet diskriminering. 
149 2 kap. 2 § 4 p. DL. 
150 Prop. 2007/08:95, s. 178 f. 
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 Vad innebär då att särbehandlingen ska ha ett berättigat syfte och metoderna som 

används är lämpliga samt nödvändiga för uppnåendet av syftet? Att syftet är berättigat inne-

bär i detta hänseende att det ska vara värt att skydda samt vara tillräckligt viktigt för att kunna 

ge skäl för varför det ska prioriteras framför icke-diskrimineringsprincipen. Att åtgärden, 

exempelvis en åldersgräns, ska vara lämplig innebär att den ska ge det resultat som önskas. 

Att denna åtgärd är nödvändig innebär i sin tur att det för syftets uppnående inte ska finnas 

några andra alternativa handlingssätt som är mindre ingripande.151 

 I DL:s proposition tas ett antal exempel upp på vad som kan, och vad som inte kan, 

utgöra så kallade berättigade syften i detta sammanhang. Det finns till exempel vissa sorters 

anställningar – trainees och lärlingar med flera - som typiskt sett är tilltänkta för dem som är 

yngre och har mindre erfarenhet. Att sådana anställningar reserveras för yngre arbetssökande i 

syfte att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden för dessa bör vara tillåtet i stort.152 Att 

undantaget just har ett arbetsmarknadsmässigt mål är i linje med vad tidigare redogjorda 

arbetslivsdirektivets art. 6 stadgar, där det framgår att undantag från diskriminering kan vara 

tillåtet om det har ett berättigat mål och rör bland annat sysselsättningspolitik.  

Ytterligare exempel på berättigade syften som i stort sett ska vara godtagbara är 

skydd av yngre arbetstagare i exempelvis arbetsmiljöfrågor, tillgodoseende av äldre arbetsta-

gares större behov av rekreation och vila samt befrämjande av äldres chanser att behålla eller 

få ett arbete. På detta vis kan exempelvis kollektivavtalsbestämmelser som ger längre semes-

ter eller längre uppsägningstid till äldre i syfte att öka deras möjligheter att arbeta fram till 

pensionen vara tillåtna. Även att tillämpa minimilöner som är baserade på ålder i syfte att 

hindra lönedumpning bland yngre arbetstagare anses vara tillåtet. Att en arbetsgivare vid 

verksamhetsnerdragningar ger äldre arbetstagare erbjudande om pension eller dylik ersättning 

mot att de avslutar sin anställning anses också vara tillåtet, detta eftersom yngre arbetstagare 

då ges möjlighet att behålla sina anställningar.153  

Ett annat exempel som anges i propositionen är att en arbetsgivare faktiskt i vissa 

situationer är tillåten att ta ålder i beaktande vid rekrytering, även om utgångspunkten är att 

ålder inte bör beaktas i anställningsbeslut. Den första situationen handlar om att en arbets-

givare ska kunna använda en arbetssökandes ålder som argument för att inte anställa denne 

om ”han eller hon står i begrepp att gå i ålderspension”154. Att anställa någon för en kort tid 

                                                 
151 Prop. 2007/08:95, s. 179. 
152 Ibid., s. 180. 
153 Ibid., s. 179. 
154 Ibid., s. 180. 
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kan medföra oproportionerliga kostnader för arbetsgivaren.155 Detta exempel kan också kopp-

las till arbetslivsdirektivets art. 6 där det ju stadgas att det i synnerhet får fastställas en max-

ålder vid rekrytering med anledning av att det fordras en anställningsperiod som är rimligt 

lång innan personen går i pension. Det anses även vara orimligt att arbetsgivaren ska bekosta 

omfattande vidareutbildning, annan typ av kvalificerad kompetensutveckling eller upplärning 

om en arbetstagare har pensionen nära förestående. Arbetsgivaren ska även ha möjlighet att 

låta bli att anställa en person om syftet bakom är att undvika oproportionerliga upplärnings-

kostnader.156 

Den andra situationen som är aktuell för ett undantag från diskrimineringsförbudet i 

rekryteringssammanhang är då arbetsgivaren vid rekryteringen har ålderssammansättningen i 

sin arbetsgrupp eller på arbetsplatsen i åtanke - arbetsplatsen ska i detta fall vara liten. Syftet 

kan exempelvis vara att inte flera av arbetstagarna uppnår pensionsåldern samtidigt. I dessa 

fall bör alltså ett undantag från åldersdiskriminering vara godtagbart. Tilläggas bör dock att 

möjligheten till att få utnyttja denna undantagsmöjlighet minskar med hur stor arbetsplatsen 

är. Att utgå från ålderssammansättningen i annat syfte än det ovan angivna torde inte vara 

tillåtet, syften som att vilja ha en enhetlig ålderssammansättning hos de anställda eller att 

kräva att den som rekryteras har en bestämd ålder i syfte att denne ska passa in på arbets-

platsen är alltså inte godtagbara. Dessa synsätt skulle endast vara acceptabla om det föreligger 

”exceptionella omständigheter i det enskilda fallet”.157  

Enligt propositionen bör endast de ovan redovisade syftena vara berättigade, ligger 

ett annat syfte bakom bör de i allmänhet betraktas som icke berättigade. Ett exempel som i 

huvudsak inte utgör ett berättigat syfte är kommersiella hänsyn, särskilt vad det gäller 

verksamheter som har en bred kundkrets. Ett flygbolag vilket inte har någon specifik kund-

krets kan inte kräva en viss ålder för anställning eller utbildning av flygvärdinnor exempelvis. 

Däremot skulle det undantagsvis kunna krävas av verksamheter med en speciell inriktning 

eller avgränsad kundkrets, som till exempel butiker. Här framkommer att denna undantags-

bestämmelse inte är helt avgränsad från undantaget verkligt och avgörande yrkeskrav (para-

grafens första punkt).158  

Denna undantagsmöjlighet som stadgas i 2 kap. 2 § sista punkten DL går som synes 

längre än övriga undantagsmöjligheter i DL. Att det inte begränsas till några specifika områ-

den tolkar jag som att det går att göra undantag på grund av ålder vad det gäller alla områden 

                                                 
155 Prop. 2007/08:95, s. 180. 
156 Ibid.. 
157 Ibid.. 
158 Ibid.. 
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som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, så länge det ligger ett berättigat 

syfte bakom samt att det anses vara ett nödvändigt och lämpligt sätt att uppnå syftet på. Med 

anledning av detta bör det således vara tillåtet att tillämpa olika anställningsvillkor och för-

måner, så som arbetstider, lön, semester, utbildningsmöjligheter och uppsägningstid, för äldre 

och yngre så länge ovan nämnda rekvisit är uppfyllda.  

Enligt min mening kan denna undantagsregel undergräva skyddet mot ålders-

diskriminering om den ges en alltför vid tolkning. Jag anser att det därför är av yttersta vikt att 

det tydligt framkommer vad ett så kallat berättigat syfte innebär. Innebörden av begreppet står 

inte att finna i lagtexten och i propositionen ges bara de vaga riktlinjerna att syftet ska vara 

värt att skydda och vara tillräckligt viktigt för att kunna ge skäl för varför det ska prioriteras 

framför icke-diskrimineringsprincipen. Visserligen finns en del exempel i propositionen på 

vad som anses vara berättigade och inte berättigade syften, men det finns ingen klar defini-

tion. Jag tänker att vad som är skyddsvärt och tillräckligt viktigt för att prioriteras framför 

icke-diskrimineringsprincipen kan uppfattas olika av olika personer. Troligtvis är det så att 

rättspraxis får precisera innebörden framöver. 

Även de i propositionen angivna situationerna där det ska anses vara tillåtet med un-

dantag från åldersdiskrimineringsförbudet är i vissa fall otydliga. Vad innebär till exempel att 

arbetstagaren ska vara ”i begrepp att gå i ålderspension” för att arbetsgivaren ska kunna an-

vända dennes ålder som argument för att inte anställa? Hur kort tid ska det vara kvar till pen-

sionen? Som tidigare nämnts finns en liknande bestämmelse i arbetslivsdirektivets art. 6, och 

inte heller där finns någon närmare precisering. Samma otydlighet gäller vid arbetsgivarens 

möjligheter att vid rekrytering ha ålderssammansättningen i arbetsgruppen i åtanke, det anges 

att arbetsplatsen måste vara liten för att undantagsmöjligheten ska kunna tillämpas, men inte 

hur liten den måste vara. Ett enkelt sätt att reducera denna vaghet vore att sätta en gräns för 

hur många anställda det får finnas på arbetsplatsen för att undantaget ska kunna tillämpas. Det 

finns redan liknande begränsningar i DL, i 3 kap. 11 § stadgas att arbetsgivare som har 25 

anställda eller fler är skyldiga att avfatta en handlingsplan angående jämställda löner, därför 

borde det inte vara helt främmande med en begränsning av sådan art även i den aktuella un-

dantagsregeln. 

 Ytterligare något att notera extra när det gäller just ålderssammansättningen i grup-

pen är att i princip enbart anledningen att inte flera av arbetstagarna ska uppnå pensionsåldern 

samtidigt är godtagbar för att betrakta åldern på en arbetssökande. Denna precisering bör 

medföra att arbetsgivaren inte kan hävda personlig lämplighet som anledning till att neka en 

person anställning om beslutet sammanhänger med den arbetssökandes ålder och arbets-
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gruppens ålderssammansättning. Dock finns ju fortfarande viss sådan möjlighet då 

”exceptionella omständigheter” föreligger, vilka dessa omständigheter kan tänkas vara fram-

kommer inte. 

Även om denna undantagsbestämmelse är mer preciserad än dess föregångare i 

arbetslivsdirektivet kan det sammanfattningsvis konstateras att den är mycket vag. Fastän 

vissa preciseringar och exemplifieringar ges i lagpropositionen tror jag att Arbetsdomstolen 

har en ganska stor uppgift i att precisera innebörden ytterligare i sin rättspraxis. Jag finner det 

ganska troligt att också tanken är så, eftersom det ju ansågs att den generella formuleringen av 

regeln var gynnsam, då den skulle kunna anpassas till både olika behov i skilda tider och till 

situationer då åldern har reell betydelse för arbetsgivarens beslut. 

3.2.5. Inget särskilt undantag från åldersdiskriminering inom Försvars-
makten 

Som tidigare nämnts finns i arbetslivsdirektivets art. 3.4 möjligheten att reglera att ålders-

diskrimineringsförbudet inte ska tillämpas inom Försvarsmakten. I Sverige har dock inte 

denna möjlighet utnyttjats159. Det ansågs att de andra möjligheterna till undantag som nu finns 

i den svenska regleringen kunde tillgodose behoven av beaktande av ålder som Försvarsmak-

ten kunde tänkas ha.160 Det framhölls till exempel i författningskommentaren att det i vissa 

verksamheter, som exempelvis Försvarsmakten, polisen, räddningstjänsten och gym, finns 

tjänster som kräver att arbetstagaren har en fysisk förmåga som är god. Ålders-

diskrimineringsförbudet är avsett till att de sökandes ålder inte tas i beaktande vid rekrytering, 

det hindrar inte att det tas hänsyn till enskilda sökandes fysiska kapacitet i verksamheter där 

denna är relevant.161 

Kopplingen mellan ålder och fysisk styrka har gjorts i ett förhandsavgörande i EU-

domstolen. Mål C-229/08, Wolf, handlade om en tysk förordning, vilken stadgade att endast 

personer som har en ålder om max 30 år får anställas till en viss tjänst inom räddnings-

tjänstens brandstyrka, vilket gjorde att en man nekades anställning.162 Syftet bakom den aktu-

ella åldersgränsen var att trygga att brandkåren skulle fungera väl. Arbetet krävde en del in-

satser där de fysiska kraven var ”utomordentligt höga” och arbetstagare i åldrarna 45 och 50 

år ansågs inte ha denna fysiska kapacitet med tanke på kroppens åldringsprocess, bland annat 

                                                 
159 Åldersdiskrimineringsförbudet gäller dock ej vid mönstring, inskrivning och fullgörande av civilplikt eller 
värnplikt samt antagningsprövning och fullgörande av motsvarande utbildning hos Försvarsmakten, se 2 kap. 15 
§ DL. 
160 Prop. 2007/08:95, s. 176. 
161 Ibid., s. 500. 
162 Mål C-229/08, p. 12 samt 19. 
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framfördes forskningsresultat som visade att vissa kroppsliga funktioner försämras med ål-

dern. Det anfördes också att om äldre anställdes skulle detta leda till att för många av de an-

ställda inte kunde utföra de arbetsuppgifter som var mest krävande fysiskt sett.163 EU-dom-

stolen yttrade att syftet bakom bestämmelsen utgjorde ett sådant berättigat mål som avses i 

arbetslivsdirektivets art. 4.1 och att det ansågs vara både ett verkligt samt avgörande yrkes-

krav att kräva en fysisk kapacitet som var speciellt hög i detta fall, också detta i linje med art. 

4.1. Det anfördes även att bestämmelsen var proportionerlig i förhållande till målet att trygga 

att brandkåren fungerade väl.164   

En åldersgräns vid rekrytering bör med andra ord vara tillåten i de fall den fysiska 

kapaciteten anses vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav och denna anses vara beroende av 

den sökandes ålder. Enligt min bedömning bör detta troligtvis även gälla i Sverige, då det ju i 

propositionen egentligen endast framhålls att åldern i sig inte får vara avgörande.  

Åldersdiskrimineringsförbudet ska ju, enligt vad jag förstår, inte vara ett hinder från att be-

döma den sökandes fysik i arbeten där fysisk styrka är ett krav. Att bestämma en exakt och 

precis åldersgräns där den fysiska förmågan inte anses vara tillräcklig bör dock enligt mig 

vara ganska svårt eftersom jag är av den uppfattningen att människor är olika och har olika 

fysisk kapacitet, vilket bör medföra att en yngre människa inte är starkare än en äldre per 

automatik. Visserligen framfördes forskning i ovan redogjorda förhandsavgörande, men den 

visade inte vid vilken ålder som den fysiska kapaciteten är så pass dålig att arbetet inte kan 

utföras. Kanske kan den tyska bestämmelsen bottna i en viss form av ålderism, nämligen för-

utfattade meningar att alla äldre människor har försämrad fysisk kapacitet, varför räddnings-

tjänsten i förvarande fall inte vågar chansa att så inte är fallet. 

Att det i Sverige inte finns ett generellt undantag från åldersdiskriminering inom 

Försvarsmakten ser jag inget fel i. Som jag anförde redan i diskussionen kring arbetslivs-

direktivets bestämmelse som tillåter att Försvarsmakten får undantas165 bör fysisk och psykisk 

kapacitet snarare än åldern styra vem som ska anställas eller sägas upp.  

3.3. Positiv särbehandling 
”Positiv särbehandling handlar om särskilda åtgärder som innebär företräde, fördelar eller 

förmåner åt eftersatta eller underrepresenterade grupper.”166 Som nämnts i redogörelsen för 

arbetslivsdirektivet har EU:s medlemsländer möjlighet att antingen behålla eller införa speci-

                                                 
163 Mål C-229/08, p. 33-34, 41 samt 43. 
164 Ibid., p. 40 samt 44. 
165 Se avsnitt 2.3.3.2.1. Art. 3 – Försvarsmakten. 
166 Fransson och Stüber, s. 220. 
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ella åtgärder i syfte att motverka att personer missgynnas på grund av bland annat sin ålder. 

Sverige har dock när det gäller arbetslivet bara utnyttjat möjligheten när det rör sig om 

diskrimineringsgrunden kön, den enda andra möjlighet som finns till positiv särbehandling i 

Sverige är när det rör arbetsmarknadspolitisk verksamhet och diskrimineringsgrunden etnisk 

tillhörighet.167 Den sistnämnda bestämmelsen har grund i dir. 2000/43/EG.168 Sverige har 

därmed inte utnyttjat möjligheten till positiv särbehandling vad det gäller diskriminerings-

grunden ålder.  

4. Tillämpning i Sverige 
I detta kapitel redovisas regleringar i både lag och kollektivavtal som trots diskriminerings-

förbudet innehåller åldersgränser. 

4.1. Andra arbetsrättsliga lagregleringar med åldersgränser 
Diskrimineringskommittén tog i sin utredning inför DL upp ett antal svenska arbetsrättsliga 

lagar vilka innehåller bestämmelser som är beroende av ålder. De lagar som behandlades var 

bland annat LAS, AML och lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång.169  

I LAS finns exempelvis i 5 § en reglering om att det är tillåtet att avtala om tidsbe-

gränsad anställning då en arbetstagare nått en ålder av 67 år, i 32a § LAS stadgas att en ar-

betstagare är berättigad till att stanna kvar i sin anställning tills den månad denne uppnår 67 

års ålder är till ända och i 33 § LAS stadgas att den som är över 67 år saknar företrädesrätt till 

återanställning vid arbetsbristuppsägningar. Enligt en författningskommentar till ändringar i 

LAS innebär bestämmelsen om rätten att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder att det 

varken i personliga avtal eller i kollektivavtal är tillåtet avtala om att avgångsskyldighet ska 

råda innan arbetstagaren fyller 67 år.170 Tankarna bakom denna bestämmelse var bland annat 

att det ansågs att det var en rättighet att individer gavs möjligheten att arbeta fram till en ålder 

av 67 år och på så vis höja värdet av sin pension samt att de kommande årens stora pensions-

avgångar kunde leda till arbetskraftsbrist, varför det ansågs värdefullt att underlätta för de 

arbetstagare som vill vara kvar i arbetslivet efter att de fyllt 65 år.171 I propositionen till DL 

framkommer att regeringen ansåg att rätten för en arbetstagare att ha kvar sin anställning en-

dast gäller fram till denne fyller 67 år var motiverad. Det ansågs vara rimligt med ett bestämt 

ögonblick då det lagenliga anställningsskyddet förändras och arbetsgivaren får säga upp an-

                                                 
167 Källström och Malmberg, s. 82. 
168 Prop. 2007/08:95, s. 200-201, samt se art. 5 dir. 2000/43/EG. 
169 SOU 2006:22, del 1, s. 432 ff. 
170 Prop. 2000/01:78, s. 43. 
171 Ibid., s. 25 f. 
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ställningen utan att det föreligger saklig grund, att gränsen skulle gå vid 67 ansågs 

passande.172 Varför just 67 år ansågs vara passande anges inte i propositionen. 

Diskrimineringskommittén anför dock i DL:s SOU att 67-årsgränsen är rimlig för att samtliga 

är garanterade viss inkomst efter uppnådd pensionsålder och därför bör det bedömas vara be-

fogat att kunna säga upp arbetstagare utan att saklig grund föreligger.173 

Det finns även andra regleringar i LAS som medför att arbetstagarens ålder har bety-

delse indirekt, till exempel 11 § där uppsägningstiden blir längre i takt med hur länge anställ-

ningen består eller 22 § där anställningstiden är utgångspunkten när turordningen vid arbets-

bristuppsägningar ska fastställas. Om två arbetstagare har lika lång anställningstid blir istället 

deras ålder avgörande för vem som får behålla sin anställning, med fördel för den äldsta av 

dem. Det framgår i propositionen till DL att bestämmelserna som ger de äldre arbetstagarna 

fördelar visavi de yngre finns i syfte att ge skydd åt äldre arbetstagare och befrämja möjlig-

heterna för äldre att erhålla eller behålla sin anställning, vilket i sin tur varit en godtagen prin-

cip länge i den svenska sysselsättningspolitiken. Den yngre arbetstagarens intressen och där-

med diskrimineringsförbudet ansågs inte få gå före den äldre arbetstagarens skydd.174 Både 

Diskrimineringskommittén och regeringen fann att bestämmelsen i 22 § LAS om företräde till 

arbete för arbetstagare som har längre anställningstid samt har högre ålder ansågs vara både 

nödvändig samt lämplig för att uppnå skyddssyftet.175 Regeringen understryker i sin genom-

gång av de ålderbaserade bestämmelserna i LAS att vissa av bestämmelserna finns till för att 

ge äldre arbetstagare skydd medan andra är till för att befrämja en fungerande sysselsättnings-

politik och arbetsmarknad.176 Dessa syften är enligt min uppfattning i enlighet med vad 

arbetslivsdirektivet stadgar, undantag som speciellt rör sysselsättningspolitik och arbetsmark-

nad är som tidigare nämnts tillåtna.177 Jag kan även se kopplingar till rättighetsstadgan och 

regeringsformen, vilka särkilt värnar om äldre.178 

 Vad det gäller AML tar Diskrimineringskommittén upp kapitel 5 som innehåller sär-

skilda bestämmelser om minderåriga och att dessa inte får arbeta förrän det år de fyller 16 

med undantag från lättare arbete där det kan vara tillåtet att anlita personer som uppnått en 

ålder av 13 år.179 Kommittén fann att målet som ligger bakom bestämmelserna, nämligen att 

unga inte ska vara sysselsatta med sådant som kan påverka deras utveckling eller hälsa på ett 
                                                 
172 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
173 SOU 2006:22, del 1, s. 443. 
174 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
175 SOU 2006:22, del 1, s. 434, prop. 2007/08:95, s. 183. 
176 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
177 Art. 6 dir. 2000/78/EG. 
178 Se art. 25 rättighetsstadgan samt 1 kap. 2 § 5 st. RF. 
179 Se SOU 2006:22, del 1, s. 433 samt 5 kap. 2 § AML. 
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negativt sätt, är skyddsvärt och är av större dignitet än att en ung människa inte får ta en viss 

anställning trots att denne så vill.180 

Enligt lagen om arbetsförmedlingstvång får regeringen bestämma att arbetsför-

medlingstvång ska gälla,181 dock undantas personer som är yngre än 16 år eller äldre än 70 år 

från detta tvång.182 Enligt regeringen kan inte detta vara diskriminerande.183 Diskriminerings-

kommittén framhöll i sin utredning att syftet bakom detta undantagande till viss del var att 

skydda äldre och yngres hälsa och liv samt att undantagandet inte ansågs vara diskrimine-

rande varken mot de undantagna grupperna eller de grupper av människor som inte är undan-

tagna från tvånget. Kommittén ansåg att det inte fanns någon annan metod än just att sätta 

åldersgränser för uppnående av syftet att skydda yngre och äldre och kom därmed fram till att 

åldersgränserna var nödvändiga.184 

 Det kan sammanfattningsvis observeras att regeringen under lagstiftningsarbetet an-

såg att ingen av ovan angivna regleringar strider mot åldersdiskrimineringsförbudet i 

arbetslivsdirektivet.185 De flesta regleringar som nu diskuterats har åldersgränser i syfte att 

skydda vad som anses vara särskilt utsatta grupper. Vad det gäller LAS verkar de äldre vara 

de utsatta, medan det i AML är de yngre som skyddas extra, i lagen om arbets-

förmedlingstvång skyddas både yngre och äldre. Enligt min åsikt finns det många regleringar 

i LAS som ger de äldre förmåner. Att turodningsreglerna fortfarande utgår från vem som har 

varit anställd längst, och vid lika anställningstid: ålder istället för prestationer, anser jag för 

övrigt är gammalmodigt. Enligt Calleman har turordningsreglerna fått utstå kritik, principen 

om att den som anställdes sist är den första att sägas upp anses av vissa hindra effektivisering 

och därmed räddning av det aktuella företaget. Att utgå från att de effektiva och kvalificerade 

arbetstagarna behåller sin anställning kan istället gynna samtliga anställda, eftersom verksam-

heten då inte äventyras.186 Vidare finns det onekligen bestämmelser som missgynnar personer 

som är äldre, såsom bestämmelserna om förlorad företrädesrätt och möjlighet för arbetsgiva-

ren att tidsbegränsa anställningen då arbetstagaren uppnått en ålder av 67 år. Troligtvis är det 

dessa bestämmelser som regeringen menar ska befrämja en fungerande sysselsättningspolitik 

och arbetsmarknad, eftersom det då ger yngre arbetstagare möjligheter att förvärva anställ-

ning. 

                                                 
180 SOU 2006:22, del 1, s. 433. 
181 Se ibid., samt 1-4 §§ lagen om arbetsförmedlingstvång. 
182 5 b § lagen om arbetsförmedlingstvång. 
183 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
184 SOU 2006:22, del 1, s. 433 f. 
185 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
186 Catharina Calleman, Turordningsreglerna och flexibiliteten, Juridisk Tidskrift, nr. 4 1999/00, s. 809. 
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Även om det fortfarande finns några arbetsrättsliga lagbestämmelser som är bero-

ende av ålder så kan det vara av intresse att notera att ett par stycken har tagits bort med moti-

veringen att de kunde diskriminera unga arbetstagare. I 3 § LAS fanns en bestämmelse som 

berörde beräknandet av anställningstid vid ett antal tillfällen: arbetsbristuppsägningar, ska-

destånd i enlighet med 39 § LAS samt företrädesrätt till återanställning eller till anställning 

som har högre sysselsättningsgrad. Bestämmelsen i 3 § innebar att arbetstagare som var över 

45 år fick lika många extra anställningsmånader tillgodoräknade, dock högst 60, som månader 

de påbörjat att arbeta efter sin 45-årsdag. Det fanns även en bestämmelse i 39 § LAS att en 

arbetstagare som är över 60 år kunde vara berättigad till extra skadestånd, denna bestämmelse 

togs också bort.187 Troligtvis kunde det inte motiveras av att det låg ett berättigat syfte bakom 

bestämmelserna, eller om ett sådant fanns, ansågs inte bestämmelserna vara lämpliga samt 

nödvändiga för att nå syftet. 

4.2. Kollektivavtalsbestämmelser och ålder 

4.2.1. Den svenska modellen 
Innebörden av den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter tillsammans förhandlar 

fram de villkor som ska gälla på arbetsmarknaden.188 Det är exempelvis dessa parter som har 

hand om lönebildningen i Sverige.189 Även om det nu finns ett antal lagar på arbetsrättens 

område så har den svenska modellen fortfarande stor betydelse i det svenska arbetslivet, efter-

som många av dessa lagar, eller vissa bestämmelser190 i dessa, är semidispositiva har arbets-

marknadens parter handlingsfrihet att komma överens om annat än vad som stadgas i lag. 

Ibland är de dock begränsade till att exempelvis inte avtala om sämre villkor än vad som stad-

gas inom EU191. Enligt TCO kan de flesta svenska arbetsrättsliga lagarna ersättas av just 

kollektivavtal,192 kollektivavtalet är i Sverige det mest betydelsefulla verktyget för reglerande 

av anställningsvillkor.193 Eftersom kollektivavtalen spelar en så pass viktig roll samt att cirka 

nio av tio av Sveriges arbetstagare omfattas av dessa194 är det därför av intresse att närmare 

betrakta om det idag finns bestämmelser i dessa som är avhängiga av ålder. I det följande re-

dogörs för fyra olika kollektivavtals regleringar vad det gäller anställningsvillkor som är be-

                                                 
187 Prop. 2006/07:111, s. 18 samt 40 f. 
188 http://www.mi.se/main/main_sv_modell.html, hämtad 2011-01-25. 
189 http://www.mi.se/svensk_modell/lev3_sm_sv_modellen.html, hämtad 2011-01-25. 
190 Se t.ex. 2 § LAS, 2a § SemL samt 3 § ATL. 
191 Se t.ex. 3 § 4 st. ATL. 
192http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/Tryckt%20material/den_svenska_modelle 
n_SV.pdf, s. 5, hämtad 2011-01-25. 
193 Källström och Malmberg, s. 67. 
194 Ibid.. 
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roende av vilken ålder arbetstagaren uppnått. Undersökningen består av två avtal från offent-

lig sektor, ett som tillämpas inom staten och ett som tillämpas inom kommuner och landsting, 

samt två stycken från privat sektor. 

4.2.2. Affärsverksavtalet (AVA) – offentlig sektor, staten 
Affärsverksavtalets (AVA) parter är Arbetsgivarverket och SACO-s, SEKO samt OFR/S, P, 

O.195 Avtalet omfattar Luftfartsverket, gamla Banverket, Statens järnvägar, Sjöfartsverket, 

gamla Vägverket och Svenska kraftnät och omfattar alla dessas arbetstagare med vissa un-

dantag,196 tilläggas bör att ytterligare undantag får göras via lokala avtal.197 

 I detta avtal finns regleringar om vissa förmåner där arbetstagare av viss ålder gyn-

nas. I 11 § stadgas att alla arbetstagare är berättigade semester i enlighet med lagen, dock med 

de tillägg och ändringar som finns i avtalet. Ett sådant tillägg är att en arbetstagare i takt med 

ökad ålder får fler semesterdagar per år. I 11 § 2 mom. stadgas att en arbetstagare fram till 

året denne når en ålder av 30 år har 28 semesterdagar per år, när året denne fyller 30 infaller 

ökar antalet semesterdagar till 31, för att sedan växa till 34 året arbetstagaren når 40 års ålder.  

När det gäller uppsägningstid är denna inte beroende av arbetstagarens ålder då ar-

betstagaren säger upp sig. I detta fall är det anställningstiden som avgör uppsägningstidens 

längd.198 I de fall arbetsgivaren står för uppsägningen avgör också anställningstidens längd 

hur lång uppsägningstiden blir. Ju längre anställningstid arbetstagaren har desto längre upp-

sägningstid är denne berättigad till. Denna bestämmelse omfattar dock inte alla arbetstagare, 

de som anställdes innan den 1 januari 1997 har längre uppsägningstid ju äldre de är. Som en 

jämförelse kan nämnas att den som är 30 - 34 år har tre månaders uppsägningstid, medan ar-

betstagare som är 45 år eller äldre har en uppsägningstid om sex månader, oavsett hur länge 

de varit anställda hos arbetsgivaren.199 

En annan bestämmelse som är intressant för uppsatsens ämne finns i 16 § 6 mom.. I 

denna bestämmelse stadgas att avgångsskyldighet för arbetstagare råder då den månad som 

arbetstagaren fyllt 67 år är till ända.  

                                                 
195 Vilket framgår av att samläsa bilaga 1 och bilaga A i Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 
2010-T), Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O (RALS 2010-2012) samt Ramavtal mellan 
Arbetsgivarverket och SEKO (RALS 2010-2012). 
196 Arbetstagare som har ålderspension, är anställda genom en arbetspolitisk åtgärd förutom 
lönebidragsanställning, har företagsledande ställning eller vars arvode är enligt speciellt avtal vid aktuell 
myndighet/affärsverk. 1 § AVA. 
197 1 § AVA. 
198 16 § 1 mom. AVA. 
199 16 § 3 mom. AVA. 
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Vad det gäller lön stadgas det i 5 § 1 mom. att den är individuell. Förr användes cen-

trala löneavtal, idag bestäms lönerna lokalt på respektive myndighet.200 Hur själva 

lönebildningsprocessen ska gå till anges inte i AVA, utan denna beskrivning finns i ett annat 

avtal, RALS, det finns tre stycken sådana avtal201. Ingen av dessa avtal anger dock någon 

minimilön eller att lönen skulle vara beroende av arbetstagarens ålder, däremot anges att lö-

nen bland annat ska sättas efter sakliga grunder.202  

4.2.3. Allmänna Bestämmelser (AB) – offentlig sektor, kommuner och 
landsting 

I Allmänna Bestämmelser (AB) framgår att detta avtal ingår i kollektivavtalen HÖK 10 och 

HÖK T. I AB finns allmänna anställningsvillkor.203 Om det inte anges annat i lag eller förord-

ning samt statlig myndighetsföreskrift omfattar avtalet arbetstagare vilka inte omfattas av 

något annat avtal.204 Med andra avtal avses särskilda fristående kollektivavtal som omfattar 

vissa arbetstagare, exempelvis BEA - arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser och RiB 

- räddningstjänstpersonal i beredskap eller att det kan finnas någon lag eller förordning samt 

statlig myndighetsföreskrift som kan gå före avtalet i vissa situationer, detta gäller dock ej 

dispositiva regleringar.205 AB omfattar både arbetare, tjänstemän och akademiker, detta fram-

kommer genom att betrakta de parter som har slutit de olika HÖK 10-avtalen.206  

 Liksom inom staten gynnas den äldre arbetstagaren inom detta avtalsområde vad det 

gäller antal semesterdagar per år. Enligt 27 § 5 mom. har en arbetstagare 25 dagar per år fram 

till året denne fyller 40, då är arbetstagaren nämligen berättigad till 31 semesterdagar, efter 

ytterligare tio år, det vill säga det år arbetstagaren fyller 50, berättigas denne till 32 semester-

dagar per år. Värt att notera är även att arbetstagaren får lov att komma överens med arbets-

givaren att istället för att få de semesterdagar som går utöver de 25 stycken som stadgas enligt 

SemL, få dem utbetalda som semesterlön, det vill säga kontant ersättning.  

 Även vad det gäller uppsägningstid kan yngre arbetstagare missgynnas både direkt 

och indirekt. I 33 § görs undantag från 11 § LAS. I 1 mom. stadgas först och främst att en 
                                                 
200 http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/Lönen%20som%20styrmedel.pdf, hämtad 
2011-02-14. 
201 Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T), Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och 
OFR/S, P, O (RALS 2010-2012) samt Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och SEKO (RALS 2010-2012), 
http://www.arbetsgivarverket.se/t/PublicationList____202.aspx, hämtad 2011-02-14. 
202 Se 5 § samtliga RALS. 
203 http://skl.se/web/Allmanna_bestammelser.aspx, hämtad 2011-02-14. 
204 2 § AB. 
205 2 § Kommentar till Allmänna bestämmelser. 
206 Det finns fyra olika HÖK 10 med följande fackliga parter: Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Sveriges läkarförbund samt Fackförbundet SKTF, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Part från arbetsgivarsidan är i samtliga avtal 
SKL/Pacta.  
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arbetstagare som varit anställd minst tolv sammanhängande månader och som har en 

tillsvidareanställning erhåller en uppsägningstid om sex månader då denne blir uppsagd av 

arbetsgivaren. I 2 mom. stadgas sedan att om arbetstagaren varit anställd under ett minimum 

av 15 år har denne istället en uppsägningstid av ett år, för arbetstagare som är över 40 år 

räcker dock att de endast haft anställning under tio år för att vara berättigade uppsägnings-

tiden om ett år. Dessa förlängda uppsägningstider är aktuella då uppsägning sker med anled-

ning av att arbetstagarens arbetsuppgifter upphört eller då förvaltningsorganisationen änd-

rats.207 

 I AB regleras inga löner. Denna reglering finns istället i respektive HÖK 10. I samt-

liga HÖK 10-avtal stadgas att det ska vara individuell lönesättning.208 Även om lönen ska 

vara individuell så finns en bestämmelse i ett av HÖK-avtalen som är beroende av ålder. I 

HÖK 10 som ingåtts mellan SKL/Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet stadgas i 2 

§ 7 p. i bilaga 1 att lägstalönen ska vara 15 685 kronor i månaden för en arbetstagare som är 

över 19 år. Vilken lön en arbetstagare som är yngre än 19 år anges inte. 

4.2.4. Teknikavtalet IF Metall – privat sektor, arbetare 
Teknikavtalet IF Metall är det tidigare kallade ”Verkstadsavtalet”, efter omarbetning har det 

nu fått ett nytt namn. Avtalets parter är IF Metall och Teknikarbetsgivarna. 209 

 Till skillnad från den offentliga sektorn finns det ingen reglering om fler semester-

dagar för någon ålderskategori inom detta avtalsområde.210 

Av intresse för denna uppsats är istället bestämmelserna om lön. I 2 § stadgas först 

och främst att lönen ska sättas på individuell eller annan grund. Avgörande faktorer ska bland 

annat vara arbetsuppgifternas svårighetsgrad. I 3 § 2 mom. stadgas en minimilön för arbetsta-

gare över 18 år. Vilken minimilön arbetstagare under 18 år har anges inte. Intressant att notera 

är också att arbetstagare som varit anställda sammanlagt minst ett år under de tre senaste åren 

är berättigade till en lön som ligger på cirka 500 kronor över minimilönen, de som varit an-

ställda under sammanlagt minst två år de senaste tre åren är berättigade till cirka 900 kronor 

mer i lön än minimilönen. Endera av avtalsparterna kan även begära att den så kallade tim – 

och ackordlönebilagan som finns till avtalet används istället,211 i denna anges minimilöner för 

16- 17 – och 18-åringar. 

                                                 
207 Se 33 § 2 mom. AB. 
208 Se 1 § i samtliga HÖK 10-avtal. 
209 Se ingressen Teknikavtalet IF Metall. 
210 Se 6 § 2 mom. Teknikavtalet IF Metall. 
211 Anmärkningen till 3 § 1 mom..  
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4.2.5. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen – 
privat sektor, tjänstemän 

Detta avtal omfattar tjänstemän, med vissa undantag, som har anställning hos de företag som 

tillhör Teknikarbetsgivarna.212 Avtalet är slutet mellan Teknikarbetsgivarna å ena sidan och 

Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna å andra sidan.213 

 Vad det gäller semesterbestämmelserna i detta avtal stadgas att semester, med vissa i 

avtalet angivna undantag och tillägg, utges i enlighet med lagen.214 Det finns en möjlighet för 

vissa tjänstemän att avtala med arbetsgivaren att få tre alternativt fem semesterdagar fler än 

vad som stadgas i lagen, denna möjlighet är dock inte avhängig vilken ålder arbetstagaren 

uppnått, utan istället om arbetstagaren avstår övertidsersättning och istället få högre lön samt 

fler semesterdagar.215  

 En intressant bestämmelse som finns i avtalet är att det är tillåtet att arbetsgivaren 

och arbetstagaren sluter avtal om att arbetstagaren inte är berättigad sjuklön efter sjuklöne-

periodens 14:e kalenderdag om arbetstagaren är över 60 år då denne anställs.216 Huvudregeln i 

detta kollektivavtal är att arbetsgivaren ska betala sjuklön fram till antingen dag 45 eller dag 

90 i sjukperioden.217  

 Vid uppsägning från arbetstagarens sida finns det två olika bestämmelser beroende 

på om arbetstagaren anställts före eller efter 1 februari 2001. Då anställning skett innan 

nämnda datum ökar uppsägningstiden både med arbetstagarens ålder och anställningstid. Om 

anställningen skett efter 1 februari 2001 ökar uppsägningstiden endast med arbetstagarens 

anställningstid.218 Även när det gäller uppsägning från arbetsgivarens sida ökar uppsägnings-

tiden med anställningstid och ålder för de arbetstagare som anställts innan 1 februari 2001. 

Som en jämförelse kan uppsägningstiden för en arbetstagare som är under 30 år vara tre må-

nader kortare än för en arbetstagare som är äldre än 45 år, trots att de har lika lång 

anställningstid. Uppsägningstiden för arbetstagare som är 30 eller 35 år gamla kan skilja sig åt 

med uppemot två månader. För arbetstagare som anställdes efter 1 februari 2001 är det dock 

endast anställningstidens längd som påverkar uppsägningstiden.219 Det stadgas emellertid 

                                                 
212 1 § Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
213 14 § Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
214 5 § 1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
215 5 § 3:1 mom. och 7 § 1:1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
216 6 § 6:1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
217 6 § 3 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
218 12 § 1:1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen 
219 12 § 2:1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
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även att den arbetstagare som sägs upp med anledning av arbetsbrist och har fyllt 55 år, samt 

varit anställd under tio år är berättigad till ytterligare sex månaders uppsägningstid.220 

 När det gäller lön stadgas att den ska vara differentierad med individuell eller annan 

grund. Svårare arbeten ska generera högre lön än enklare sådana. Det stadgas även att det inte 

får råda diskriminerande olikheter i lön mellan arbetstagarna.221 Principerna omfattar dock 

inte arbetstagare som tillhör Ledarna.222 Även om det inte stadgas någon minimilön i detta 

avtal har ändå Unionen samt Sveriges Ingenjörer i sitt löneavtal med Teknikarbetsgivarna 

bestämt en lägsta lön för arbetstagare över 18 år samt en lägsta lön för arbetstagare som varit 

anställda under ett år, vilken överstiger minimilönen för de som är över 18 år. Vilken lön ar-

betstagare under 18 år ska erhålla stadgas inte.223 

4.2.6. Kommentarer till avtalen 
En intressant skillnad råder mellan de offentliga och de privata avtalen vad det gäller semes-

ter. I de privata avtalen, både det för arbetare och det för tjänstemän, saknas bestämmelser om 

att äldre arbetstagare berättigas till fler semesterdagar per år än de yngre. I de två avtalen som 

rör offentlig sektor finns dock sådana regleringar. Enligt min mening kan regleringar av denna 

art förstärka ålderismen i samhället genom att bidra till bilden om att äldre är svagare och inte 

orkar så mycket. Vid en första anblick kan dessa regleringar även verka diskriminerande 

gentemot yngre arbetstagare, men som diskuterats tidigare i denna uppsats finns det enligt 2 

kap. 2 § 4 p. DL utrymme för kollektivavtalsbestämmelser som dessa om syftet bakom dem är 

att äldre arbetstagare ska vara i stånd att arbeta fram till pensionen. Enligt min mening kan det 

dock ifrågasättas huruvida förmågan att orka arbeta längre ökar särskilt mycket genom några 

extra lediga dagar per år. Även om semesterregleringarna i de två aktuella kollektivavtalen 

typiskt sett är i tillåtna enligt diskrimineringslagstiftningen bör dock bestämmelsen i AB en-

ligt min åsikt ifrågasättas. AB stadgar inte endast att personer över 40 respektive 50 år får fler 

semesterdagar, dessa ges ju också möjlighet att ta ut de extra semesterdagarna som kontant 

ersättning istället. Frågan jag ställer mig då är vad det finns för berättigat syfte bakom denna 

extra reglering? Om syftet är att de äldre arbetstagarna ska få ytterligare rekreation, så att de 

har kraft till att arbeta fram till pensionen, bidrar svårligen kontant ersättning till detta. 

Vad det gäller den avgångsskyldighet vid 67 års ålder som stadgas i AVA, kanske 

detta också vid en första anblick kan anses vara diskriminerande för äldre arbetstagare. Dock 

                                                 
220 Anmärkningen till 12 § 2:1 mom. Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
221 2 § Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen 
222 Se fotnot till 2 § Avtal om allmänna anställningsvillkor, Tjänstemannaavtalen. 
223 Se löneavtal Unionen, Utdrag ur överenskommelse Teknikarbetsgivarna – Unionen respektive 
Teknikarbetsgivarna– Sveriges Ingenjörer 2010-03-20 angående löner, Tjänstemannaavtalen. 
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anfördes det, som nämnts i samband med redogörelsen för de arbetsrättsliga lagregleringarna 

med åldersgränser, i en författningskommentar till ändringar i LAS att det inte är tillåtet att 

avtala om att avgångsskyldighet ska råda innan arbetstagaren fyller 67 år. Vid tolkning e con-

trario bör det alltså vara tillåtet med avgångsskyldighet efter att arbetstagaren fyllt 67 år, i alla 

fall enligt LAS. Vad det gäller denna bestämmelses enlighet med DL kan åtminstone konsta-

teras, vilket tidigare redogjorts i denna uppsats, att det i propositionen till DL ansågs att rätten 

för en arbetstagare att ha kvar sin anställning endast gäller fram till denne fyller 67 år var mo-

tiverad. Det ansågs vara rimligt med ett bestämt ögonblick då det lagenliga anställnings-

skyddet förändras och arbetsgivaren får säga upp anställningen utan att det föreligger saklig 

grund.224 En liknande fråga har tagits upp i EU-domstolen, nämligen i tidigare nämnda mål C-

388/07, Age Concern England, som behandlade en bestämmelse vilken medförde att arbets-

givare kunde säga upp arbetstagare som fyllt 65 år om skälet till uppsägningen var pensione-

ring. Detta förfarande ansågs ju inte vara diskriminering om bestämmelsen motiverades av 

något berättigat mål vilket speciellt rör sysselsättningspolitik, yrkesutbildning samt arbets-

marknad och om den var lämplig samt nödvändig för att nå målet.225 Det framkom även att 

medlemsstaterna har ett stort utrymme att välja på vilka sätt det socialpolitiska målet ska upp-

nås, men målet ska dock vara av allmänintresse.226 Att det i AVA stadgas en avgångsskyldig-

het när arbetstagaren nått en ålder av 67 år kan enligt min tolkning därmed, om det motiveras 

av exempelvis att yngre arbetstagare ska tillåtas komma in på arbetsmarknaden, vara tillåtet. 

Är målet däremot att arbetsgivaren ska gynnas genom att kunna säga upp de äldre av en annan 

orsak bör dock lagenligheten med detta undantag kunna diskuteras.  

I alla undersökta kollektivavtal vidrörs lönefrågan. I avtalet som gäller inom staten 

finns inga regleringar angående lön, förutom att den ska sättas efter sakliga grunder. Inom 

kommuner och landsting stadgas att individuell lönesättning ska gälla, dock finns en minimi-

lön för arbetstagare över 19 år i ett av HÖK 10-avtalen. Inom den privata sektorn stadgas först 

och främst att differentierad lönesättning på individuell eller annan grund ska gälla för både 

arbetare och tjänstemän. I de båda privata avtalen finns även minimilöner stadgade för ar-

betstagare som är över 18 år, alla tjänstemän omfattas dock inte av denna bestämmelse.227 För 

arbetare granteras de som arbetat minst ett respektive två år högre lön än minimilönen. För 

vissa tjänstemän garanteras även en lägsta lön för arbetstagare som varit anställda under ett år, 

vilken överstiger lägstalönen för de som fyllt 18 år. Här kan det konstateras att fokus läggs på 

                                                 
224 Prop. 2007/08:95, s. 183. 
225 Mål C-388/07, p. 26, 46 samt domslut. Se även mål C-411/05, p. 77 för liknande resonemang i samma ämne. 
226 Mål C-388/07, p. 46 samt 51. 
227 Löneavtalet gäller ej mellan Ledarna och Teknikarbetsgivarna. 



48  

erfarenhet istället för ålder. Att erfarenhet premieras anser jag vara korrekt, eftersom arbets-

tagaren troligtvis både vet mer om arbetsplatsen och utvecklar sin kompetens under 

anställningstiden. Att använda anställningsår som kriterier för lön ansågs vara rimligt av EU-

domstolen redan under 80-talet. Det uttalades att erfarenhet och anställningsår hör samman 

och att erfarenhet typiskt sett för med sig att arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter skickli-

gare.228  

Det kan konstateras att individuell lönesättning främst gäller inom samtliga sektorer. 

Inga lönetrappor har stått att finna, förutom för arbetare inom privat sektor, där det finns möj-

lighet att tillämpa minimilöner för 16- 17 – och 18-åringar. Enligt Fransson och Stüber har 

ålder som kriterium för lönesättning alltsedan 90-talets början i princip försvunnit från de 

svenska kollektivavtalen, den enda lönetrappan som fortfarande anses vara vanlig är den som 

rör arbetstagare mellan 16-18 år.229 Enligt propositionen till DL kan minimilöner som är base-

rade på ålder hindra lönedumpning för yngre arbetstagare. Det framhålls dock att det inte är 

självklart att alla lönetrappor som existerar i vissa avtal stämmer överens med 

diskrimineringsförbudet. Unga och oerfarna nyanställda som är ungefär lika gamla ska rim-

ligtvis inte ha minimilöner som är märkbart olika.230 När det gäller just minimilöner finns 

dessa kvar inom både privat och offentlig sektor, förutom när det gäller staten. Det som dock 

kan ifrågasättas är att minimilönerna i första hand gäller från och med att arbetstagaren fyllt 

18 år, de som är yngre än så har således ingen garanterad minimilön. Att yngre personer inte 

har någon garanterad minimilön är för mig märkligt, eftersom det enligt min uppfattning inte 

är ovanligt att även personer som är yngre än 18 arbetar, åtminstone efter skoltid och på lov. 

Skulle inte arbetsgivaren tillämpa minimilönen på dessa, utan att ett berättigat syfte ligger 

bakom, bör det enligt min mening kunna vara fråga om åldersdiskriminering.  

 Vad det gäller arbetstagarens uppsägningstid finns regleringar om denna i tre av de 

studerade avtalen. I det följande diskuteras endast uppsägning från arbetsgivarens sida, upp-

sägning från arbetstagarens sida utelämnas därmed. Anledningen till denna avgränsning är att 

det i diskrimineringssammanhang är mer intressant att diskutera åtgärder från arbetsgivarens 

sida än arbetstagarens. 

Inom staten samt privat sektor för tjänstemän gäller att de som anställts efter 1 janu-

ari 1997 respektive 1 februari 2001 att uppsägningstiden blir längre ju längre arbetstagarens 

anställningstid är. Denna bestämmelse anser jag vara i sin ordning, eftersom arbetstagarens 

                                                 
228 Mål 109/88, p. 24, se även mål C-17/05, p. 33-40. 
229 Fransson och Stüber, s. 201. 
230 Prop. 2007/08:95, s. 179 ff. 
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med erfarenheten ökade yrkesskicklighet samt lojalitet till arbetsgivaren då ger utdelning i 

form av längre uppsägningstid. Visserligen kan denna bestämmelse verka indirekt ålders-

diskriminerande eftersom äldre arbetstagare onekligen har haft större möjlighet att erhålla en 

lång anställningstid med tanke på att de med största sannolikhet befunnit sig längre i arbets-

livet än unga arbetstagare. Jag ser dock inget bättre alternativ att beräkna uppsägningstiden än 

det som stadgas. Något som också är värt att kommentera i samband med de gällande reglerna 

är också det faktum att tjänstemän inom den privata sektorn vilka varit anställda minst tio år 

och är över 55 år gamla som blir uppsagda på grund av arbetsbrist är berättigade till ytterli-

gare sex månaders uppsägningstid. Kanske kan denna bestämmelse syfta till att underlätta för 

äldre vilka kan ha svårare att hitta ett nytt arbete? 

Vad det gäller de arbetstagare som anställdes före 1 januari 1997 respektive 1 febru-

ari 2001 beräknas uppsägningstiden, då uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, i det stat-

liga avtalet utifrån arbetstagarens ålder och i det privata avtalet för tjänstemän utifrån både 

arbetstagarens ålder samt anställningstid. Regleringar av denna typ anser jag vara diskrimine-

rande mot yngre arbetstagare, eftersom det kan medföra att en arbetstagare som har längre 

anställningstid än en äldre arbetstagare ändå är berättigad kortare uppsägningstid endast med 

anledning av sin ålder. Kanske kan bestämmelsen motiveras av att äldre har svårare att få tag 

på nytt arbete, men att det som i avtalet på privat sektor är skillnad i uppsägningstid om en 

arbetstagare är 30 eller 35 år gammal ser jag inte som försvarbart. Eftersom bestämmelserna 

endast gäller på anställningsavtal som är 14 respektive 10 år gamla drar jag slutsatsen att 

avtalsparterna ansett att dessa regleringar inte var optimala med tanke på missgynnandet av 

unga arbetstagare och därmed ändrat bestämmelserna i avtal som tillkommit efter 1997 re-

spektive 2001. 

 Vad det sedan gäller regleringarna kring uppsägningstiden inom kommuner och 

landsting är det anställningstiden som i första hand avgör uppsägningstidens längd, dock finns 

vissa bestämmelser som direkt och indirekt gynnar äldre arbetstagare. Ur avtalet kan skönjas 

att äldre arbetstagare gynnas direkt genom att de som är över 40 år inte behöver ha varit an-

ställda under 15 år, vilket ju var kravet för att få förlängd uppsägningstid, det räcker med 10 

år. Vidare kan det genom bestämmelsen skönjas att äldre arbetstagare gynnas även indirekt, 

då det onekligen kan vara svårt för en yngre arbetstagare i exempelvis 20-årsåldern att ha varit 

anställd under 15 år, vilket gör att bestämmelsen om förlängd uppsägningstid i princip endast 

gynnar äldre. 

 Den sista åldersbaserade bestämmelsen jag väljer att kommentera är bestämmelsen 

om sjuklön för äldre tjänstemän inom privat sektor. Bestämmelsen tillåter att arbetsgivare och 
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arbetstagare avtalar om att arbetstagaren inte ska få sjuklön efter sjuklöneperiodens 14:e ka-

lenderdag, om han/hon är över 60 år vid ingåendet av anställningen.  Kanske syftar denna 

bestämmelse till att arbetsgivare ska våga anställa äldre arbetstagare, den garanterar på ett sätt 

att de merkostnader en arbetsgivare eventuellt räknar med när denne anställer en äldre person 

begränsas. Detta skulle kunna medföra att äldre arbetstagares möjligheter att få arbete ökar. 

Enligt min åsikt är dock denna bestämmelse diskriminerande mot äldre, dessutom förstärker 

den också förutfattade föreställningar om att äldre är sjuka och svaga.  

Avslutningsvis kan det konstateras att det i den svenska kollektivavtalsregleringen finns 

en del bestämmelser som är beroende av arbetstagarnas ålder. I samband med lagstiftnings-

arbetet föreslog Vänsterpartiet att det skulle föreligga en presumtion att alla kollektivavtals-

regleringar med åldersgränser motsvarar DL:s undantagsmöjligheter. Denna motion avslogs 

dock.231 Med anledning av detta bör därför vissa bestämmelser i de avtal som ingår i uppsat-

sens undersökning, till exempel de extra semesterdagarna som kan tas ut i kontant ersättning, 

enligt min mening ifrågasättas. 

5. Avslutande diskussion och slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att utreda vad skyddet mot åldersdiskriminering egentligen in-

nebär. Genom att först undersöka hur regleringen ser ut på EU-rättslig nivå, för att sedan fort-

sätta till den svenska lagregleringen och till sist studera ett antal större svenska kollektivavtal 

för att fastställa hur förbudet hanteras i praktiken, har ett komplext nät av förbud och 

undantagsmöjligheter vuxit fram. Skyddet mot åldersdiskriminering är till en början mycket 

klart, diskriminering på grund av ålder får inte förekomma i arbetslivet, alla åldrar omfattas. 

Dock blir skyddet mindre tydligt då det finns ett antal möjligheter till att göra undantag från 

förbudet.  

De slutsatser som kan dras utifrån EU-rättens skydd mot åldersdiskriminering är att 

det verkar vara en fråga av yttersta vikt eftersom den finns reglerad både i direktiv, vilket till-

hör sekundärrätten, och som en allmän rättsprincip samt i rättighetsstadgan, vilka hör 

primärrätten till. Vad det gäller diskrimineringsskyddet verkar det som att äldre anses vara i 

större behov av skydd i och med att de särskilt omnämns i rättighetsstadgan. 

Även om åldersdiskriminering verkar vara en viktig fråga inom EU kan det när det 

gäller att göra avsteg från diskrimineringsförbudet skönjas att det råder mer omfattande möj-

ligheter att göra undantag från diskriminering på grund av ålder än från övriga 

diskrimineringsgrunder som arbetslivsdirektivet innehåller bestämmelser om. Ytterligare nå-

                                                 
231 Bet. 2007/08:AU7, s. 37 f., elektronisk version. 
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got att notera när det gäller undantagsmöjligheterna från åldersdiskriminering inom EU-rätten 

är att de är ganska vaga och många gånger är det upp till respektive medlemsstat att tolka på 

vilket sätt de får utnyttjas, även om vissa riktlinjer och ramar ges. 

Vad det gäller åldersdiskrimineringsförbudet i Sverige kan det först och främst 

konstateras att det står att finna fler preciseringar i denna fråga än vad som finns i EU-rätten. 

Den allmänna undantagsmöjligheten vad det gäller ålder är exempelvis mer preciserad i den 

svenska rätten. Att så är fallet är naturligt eftersom, som nämndes i anslutning till redogörel-

sen för arbetslivsdirektivet, EU:s medlemsstater har ett ganska stort utrymme att tolka vad 

som ska anses vara ett berättigat syfte, så länge det rör sig om socialpolitik. Även definitionen 

av ålder är i Sverige tydlig, vilken helt saknas på EU-rättslig nivå. Kanske skulle dock 

”uppnådd eller upplevd levnadslängd” bättre definiera begreppet än endast ”uppnådd 

levnadslängd” som nu är fallet, eftersom det enligt min mening skulle bli tydligare att även 

fall där någon antar att en person är av en viss ålder omfattas.  

 Vad det gäller vilka personkategorier som skyddas av det svenska diskriminerings-

förbudet kan det utrönas att det är ganska många; arbetstagare, praktikanter, inhyrd personal, 

arbetssökande och till och med personer som endast ställer frågan om det finns arbete ledigt. 

Beträffande i vilka situationer som åldersdiskrimineringsförbudet kan bli aktuellt finns inga 

begränsningar, förutom att det gäller situationer som uppkommer mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Formuleringar i platsannonser omfattas dock än så länge inte av förbudet, vilket 

kanske kan komma att ändras med hänvisning till förhandsavgörandet i Firma Feryn, vilken 

bör medföra att det i Sverige kan bli aktuellt med vissa lagändringar. 

 När det gäller de undantagsmöjligheter som finns från åldersdiskrimineringsförbudet 

i Sverige är de tre stycken. Undantag kan göras vid verkligt och avgörande yrkeskrav, vid rätt 

till efterlevande – invaliditets – eller pensionsförmåner samt mer ”allmänt” då ett berättigat 

syfte ligger bakom och medlen som används för att uppfylla syftet är nödvändiga och lämp-

liga. 

Beträffande just undantagsmöjligheten angående efterlevande – invaliditets – eller 

pensionsförmåner, kan det fastställas att denna är relativt klar, förbudet mot ålders-

diskriminering täcker inte detta område. Vad det gäller övriga två undantagsmöjligheter är 

dessa desto mer komplicerade. Bestämmelsen om verkligt och avgörande yrkeskrav är visser-

ligen begränsad till att endast röra anställningsbeslut samt då beslut om befordran eller utbild-

ning för befordran ska tas, medan den ”allmänna” undantagsmöjligheten inte har några sådana 

begränsningar. Gemensamt för de två undantagsbestämmelserna är att det ska finnas ett be-

rättigat syfte bakom samt att yrkeskravet (i det förstnämnda undantaget) eller medlen (i det 
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sistnämnda undantaget) är lämpliga samt nödvändiga för uppnåendet av syftet. Vad innebör-

den av ”ett berättigat syfte” är har således visat sig vara tämligen väsentligt för att kunna be-

stämma hela åldersdiskrimineringsförbudets verkan. Innebörden anges inte i lagtexten, men 

genom vägledning från EU-rätten och propositionen till DL kan begreppet inringas någor-

lunda.  

Enligt propositionen ska det berättigade syfte som ska ligga bakom undantags-

möjligheten för verkligt och avgörande yrkeskrav vara förenligt med värderingarna som ut-

trycks i ett EU-direktiv eller värt att eftersträva i en demokrati som har respekt för människans 

grundläggande friheter och rättigheter. Ett berättigat syfte som kan motivera det allmänna 

undantaget från åldersdiskriminering innebär att det ska vara värt att skydda samt vara till-

räckligt viktigt för att kunna ge skäl för varför det ska prioriteras framför icke-

diskrimineringsprincipen. Ett berättigat syfte ges alltså olika definitioner beroende på vilken 

undantagsmöjlighet det handlar om, dock är båda definitionerna tämligen vaga. Problemet 

med att undantagsmöjligheterna inte är helt definierade är att förutsebarheten enligt min me-

ning till viss del går förlorad eftersom det är svårt för arbetsgivare och arbetstagare att själva 

avgöra vilka undantag från åldersdiskrimineringsförbudet som är tillåtna. En anledning till 

oklarheten är, som nämndes i samband med redogörelsen för den allmänna undantags-

möjligheten232, att det ska gå att anpassa undantagsmöjligheten till olika tider och situationer, 

åtminstone vad det gäller just den allmänna undantagsmöjligheten från åldersdiskriminering.  

Ingendera av definitionerna av ett berättigast syfte är alltså tydliga eller ger speciellt 

mycket vägledning. Ytterligare vägledning för att utreda begreppets innebörd finns dock i 

propositionen, i denna finns en del situationer angivna där undantagsmöjligheterna är tillämp-

bara. 

När det gäller undantaget för verkligt och avgörande yrkeskrav omfattas situationer 

då personen ska företräda verksamheten eller arbeta nära knuten verksamhetens kärna och det 

rör sig om verksamhetens legitimitet och trovärdighet med mera. Även i teaterföreställningar 

kan det vara tillåtet med undantag från diskrimineringen med hänsyn till att framförandet ska 

vara äkta. 

 Vid det allmänna undantaget från åldersdiskriminering är det att anse som ett berätti-

gat syfte att exempelvis underlätta tillträdet till arbetsmarknaden för unga genom att reservera 

traineeanställningar till dessa, undvika lönedumpning bland unga genom att stadga om mini-

milöner för dessa samt befrämja äldres chanser att arbeta fram till pensionen genom att ge 

                                                 
232 Se avsnitt 3.2.4.2.2. 2 kap. 2 § 4 p. DL – allmänt undantag från åldersdiskriminering. 
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dessa fler semesterdagar per år. Att det framhålls att syften som propositionen inte katego-

riserar som berättigade i allmänhet ska anses vara icke berättigade, medför dock en viss tve-

kan huruvida exemplen som anges är uttömmande eller ej. En vägledning som emellertid kan 

vara behjälplig och härledas från EU-rättens bestämmelser och rättspraxis är att syftet bakom 

ett eventuellt undantag av denna art måste vara socialpolitiskt och röra antingen arbets-

marknad, yrkesutbildning eller sysselsättningspolitik.  

 Att det är svårt att avgöra då det är tillåtet att göra undantag från förbudet med-

för, förutom förlorad förutsebarhet, även att det blir svårt att avgöra åldersdiskriminerings-

förbudets samlade innebörd. Som jag anförde i avsnittet ”Syfte och frågeställningar” blir för-

budets reella betydelse tydlig först då huvudregeln ställs i förhållande till undantags-

möjligheterna. Då inte dessa är klara är det svårt att helt fastställa förbudets reella verkan. 

Trots förbudet mot åldersdiskriminering finns det, som framkommit i uppsatsen, fort-

farande regleringar i svenska lagar och kollektivavtal som är beroende av ålder.   

De lagregleringar som finns idag, i till exempel LAS, AML och lagen (1994:2077) 

om arbetsförmedlingstvång, har genomgått granskning i samband med lagstiftningsarbetet 

inför DL och konstaterats vara lagenliga. Många av bestämmelserna finns i syfte att skydda 

särskilt utsatta grupper, vilka ibland anses vara de unga och ibland de äldre arbetstagarna. 

Vissa bestämmelser, såsom möjlighet att tidsbegränsa anställningar och förlorad företrädesrätt 

för arbetstagare över 67 år, finns troligtvis i syfte att befrämja en fungerande sysselsättnings-

politik och arbetsmarknad, annars har jag svårt att se varför dessa skulle anses vara tillåtna 

undantag från åldersdiskrimineringsförbudet.  

När det rör sig om svenska kollektivavtalsregleringar finns där också ett antal be-

stämmelser som är beroende av arbetstagarnas ålder, huruvida dessa är granskade med hänsyn 

till DL:s bestämmelser framgår inte av avtalen. Det som kommit fram i kollektivavtals-

undersökningen är att vad det gäller möjligheten för äldre arbetstagare att erhålla fler 

semesterdagar per år finns denna inom den offentliga sektorn. När det gäller regleringarna 

inom kommuner och landsting kring detta ämne bör det för övrigt kunna ifrågasättas i vilken 

grad de är förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering. Andra åldersbaserade bestäm-

melser som tillämpas inom någon eller båda sektorerna är avgångsskyldighet vid 67 års ålder 

samt uppsägningstid som är beroende av arbetstagarens ålder233. Vad det gäller lön kan det 

konstateras att det inom samtliga sektorer främst gäller individuell lönesättning, även om det 

                                                 
233 I de fall dessa bestämmelser tillämpas är då anställningen ingåtts senast år 1997 respektive 2001. 
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för arbetare inom privat sektor finns möjlighet att tillämpa olika minimilöner för 16- 17- och 

18-åringar.  

 Vissa regleringar är helt uppenbart i linje med vad diskrimineringslagstiftningen till-

sammans med undantagsmöjligheterna stadgar. Det kan dock fastställas att det inte är helt 

säkert att andra av dessa regleringar enligt min åsikt skulle hålla för en granskning.  

Även om de kollektivavtal som studerats är stora och omfattar många arbetstagare 

bör det dock noteras att för att säkert kunna fastställa åldersdiskrimineringsförbudets verkan 

samt hur det hanteras i praktiken i det svenska arbetslivet skulle troligtvis en mer omfattande 

undersökning behövas, vilket tyvärr inte ryms inom denna uppsats. En mer omfattande under-

sökning skulle dels kunna inbegripa fler undersökta kollektivavtal men även intervjuer både 

med arbetsgivar – och arbetstagarparter om vilken verkan förbudet har. 

 Förutom att utreda vad åldersdiskrimineringsförbudet egentligen innebär hade jag 

också för avsikt att söka olika förklaringsmodeller till varför det är tillåtet med vissa undantag 

från åldersdiskriminering. Jag resonerade i uppsatsens inledande kapitel om att det kanske 

kunde röra sig om samhällsekonomiska argument, arbetsmarknadspolitisk satsning eller att 

gynna den svagare parten. Enligt min uppfattning handlar undantagen mestadels om arbets-

marknad och att gynna den svagare parten. Som nämndes ovan måste det allmänna undan-

taget från åldersdiskriminering handla om ett socialpolitiskt mål vilket rör arbetsmarknad, 

yrkesutbildning och sysselsättningspolitik. Det kan till exempel röra sig om satsningar för att 

släppa in yngre på arbetsmarknaden eller behålla äldre där. Detta kan dock även, enligt min 

mening, röra sig indirekt om samhällsekonomi i vissa fall. Att unga får arbete och äldre får, 

och kan behålla, arbete fram till pensionen torde spara på samhällets resurser i stort, eftersom 

andelen arbetslösa och förtidspensionerade då minskar. Dessutom kan både undantags-

möjligheten för verkligt och avgörande yrkeskrav samt det mer allmänna undantaget från 

åldersdiskriminering gynna arbetsgivare så att de inte på grund av diskriminerings-

lagstiftningen tvingas anställa fel man på fel tjänst, ett företag som går dåligt är enligt min 

åsikt inte bra för samhällsekonomin.  

 Vad det gäller vem ”den svagaste parten” är, den unga oerfarna eller den äldre och 

inte lika uppdaterade arbetstagaren kan jag konstatera att det är olika i olika situationer. Det 

finns de undantagsmöjligheter som gynnar unga och de som gynnar äldre. Dock verkar det 

som att fokus ligger lite mer på att skydda de äldre eftersom det finns stadganden både i EU:s 

rättighetsstadga och i svenska RF som värnar extra om de äldre. 

Något som kan vara värt att begrunda är att hela åldersdiskrimineringsförbudet och 

dess undantagsmöjligheter egentligen bygger på föreställningar om ålder. Diskriminerings-
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förbudet stadgar att alla ska behandlas lika oavsett ålder, men tillåter ändå en stor mängd un-

dantag från förbudet, ibland med motiveringar som bottnar i uppfattningar om att äldre är 

svaga och inte orkar lika mycket samt att unga inte kan komma in på arbetsmarknaden utan 

att en lägre lön utbetalas. På ett sätt anser jag att dessa ställningstaganden kan öka ålderismen 

i samhället. Visst kan ett åldersdiskrimineringsförbud som stadgar att alla ska behandlas lika 

oavsett ålder bekämpa åldersim, men alla de undantagsmöjligheter som finns kan enligt min 

åsikt ge sken av att förbudet kanske trots allt inte är så viktigt som det egentligen bör vara. 

 Avslutningsvis kan det konstateras att med hänsyn till att regleringen kring 

undantagsmöjligheterna är tämligen vag och att det endast finns ett svenskt rättsfall på områ-

det kan det i dagens läge vara svårt att helt och fullt fastställa åldersdiskrimineringsförbudets 

innebörd i Sverige. Troligtvis kommer, och behöver, Arbetsdomstolen precisera innebörden 

närmare i kommande rättspraxis, varför framtiden får utvisa åldersdiskrimineringsförbudets 

hela betydelse. Jag kan dock slå fast att min farhåga om att åldersdiskrimineringsskyddet är 

ett skydd utan verkan, åtminstone inte helt och hållet, är för handen. En arbetsgivare kan ex-

empelvis inte helt efter eget skön tillämpa olika bestämmelser för arbetstagare i olika åldrar, 

arbetstagarna skyddas därmed av att det berättigade syftet måste finnas, dessutom måste de 

bestämmelser arbetsgivaren tillämpar uppfylla kriteriet att de är både nödvändiga samt lämp-

liga för att nå syftet. Dock kan det ifrågasättas om denna regel följs fullt ut i de svenska 

kollektivavtalen med hänsyn till regleringen kring vissa uppsägningstider samt bestämmelsen 

som gör det möjligt för äldre arbetstagare att ta ut extra semesterdagar i kontant ersättning.  
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