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Resumé 

Då flera lagregler har ett hänsynstagande till ålder kan den svenska arbetsrätten på flera håll 

kollidera med förbudet mot åldersdiskriminering.  

 

EU:s arbetslivsdirektiv implementerades i medlemsländerna efter millenniumskiftet och 

Sverige var sist med att införa ålder som diskrimineringsgrund i sin lagstiftning. Uppsatsens 

syfte är dels att utreda om de svenska regelverken gällande åldersdiskriminering och 

tillämpningen av dessa är förenligt med EU. Dels att utreda vad som krävs för att undanta 

förbudet mot åldersdiskriminering. De arbetsrättsliga bestämmelserna gällande 

pensionsåldern enligt 32 a samt 33 §§ LAS, turordningsreglerna enligt 22 § LAS och den 

kollektivavtalade semesterförmånen som regleras utefter en arbetstagares ålder skall utredas 

för att se om de faktiskt uppfyller kraven för att undanta förbudet mot åldersdiskriminering. 

Vidare har uppsatsen för avsikt att redogöra för om svensk lagstiftning har tagit hänsyn till 

den forskning som finns kring ämnet ”ålder” och ”åldersdiskriminering”. För att uppfylla 

uppsatsens syfte speglas uppsatsen genomgående av en rättsdogmatisk metod.  

 

Uppsatsens innehåll består inledningsvis av en utredning om både EU:s arbetslivsdirektiv och 

den svenska lagstiftningen kring åldersdiskriminering. Vidare redogör innehållet för de tre 

ovan nämnda bestämmelserna samt vad forskning kring ämnet tyder på.    

 

Jämförandet av den svenska diskrimineringslagstiftningen och EU:s arbetslivsdirektiv visar 

att den svenska lagboken uppfyller minimikraven i direktivet.  Resultatet av uppsatsen anger 

att det ges ett stort utrymme för undantag vilket gör det svårt att precisera vart gränsen mellan 

åldersdiskriminering och positiv särbehandling på grund av ålder går. 32 a samt 33 §§ LAS 

tillsammans med den kollektivavtalade semesterförmånen uppfyller inte kraven för att 

undanta förbudet mot åldersdiskriminering. Därför är slutsatsen att det finns brister i den 

svenska regleringen gällande att undanta förbudet mot åldersdiskriminering. Däremot är 

turordningsreglerna enligt 22 § LAS ett exempel på berättigad särbehandling på grund av 

ålder. Vidare har varken EU eller den svenska lagstiftningen tagit hänsyn till den forskning 

som finns kring ålder och åldersdiskriminering.  

 

Nyckelord: Ålder, Åldersdiskriminering, Turordningsregler, Semester, Pensionsålder 



 

 

Abstract 

Since several rules of law have a consideration of age, the Swedish labor law collides in many 

ways with the prohibition of age discrimination. 

 

The employment directives of EU were implemented in the member countries after the shift 

of the millennium. Sweden was the last member to introduce age as a ground of 

discrimination in its legislation. The purpose of this thesis is to investigate whether the 

Swedish regulations, regarding age discrimination and its application, is compatible with the 

EU.  The aim is also to investigate what is required to exclude the prohibition of age 

discrimination. The labor law provisions concerning the retirement age given in 32 a and 33 

§§ LAS, priority rules according to 22 § LAS and the collectively agreed holiday benefit, 

which is regulated according to a worker's age, is to be investigated to see if they actually 

qualify for the exclusion of the prohibition against age discrimination. Furthermore, the paper 

intends to describe if the Swedish legislation has taken account of the research available on 

the subject of "age" and “age discrimination”. In order to fulfill the purpose, the paper is 

based on a legal dogmatic method. 

 

The content of the essay consists initially of an investigation about the EU employment 

directive and also about the Swedish legislation on age discrimination. Furthermore the 

contents describe the above three rules, and what research on the subject suggests. 

 

Comparing of the Swedish anti-discrimination legislation and the EU employment directive, 

indicates that the Swedish legislation meets the minimum requirements of the directive. The 

results of the paper indicate that there are a lot of room for exceptions, which makes it 

difficult to pinpoint where the border between age discrimination and preferential treatment 

based on age is drawn. 32 a and 33 §§ LAS along with the collectively agreed holiday benefit 

do not qualify for the exclusion of the prohibition against age discrimination. It is therefore 

concluded that there are weaknesses in the Swedish legislation, in attempt to exclude the 

prohibition of age discrimination. The priority rules under 22 § LAS are examples of 

legitimate distinctions based on age. Furthermore, neither the EU nor the Swedish legislation 

took account of the research on age and age discrimination. 
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1 Inledning 

  

1.1 Syfte och problemformulering 

Allt mer betraktas ålder som en egenskap för att underlätta kategorisering, klassificering och 

sortering av människor. Ålder rättfärdigar användandet av kronologisk ålder för att sortera ut 

grupper av människor, vilka systematiskt förnekas resurser och möjligheter som andra får 

tillgång till. Den kronologiska åldern är detsamma som antal år sedan födelsen.
1
 Ålder har en 

viktig funktion i rättsliga sammanhang. Lagen kan exempelvis gynna äldre samtidigt som den 

missgynnar yngre. Ålderns funktion inom lagstiftning är även att skydda individer.
2
  Ålder 

som diskrimineringsgrund har för inte så länge sen införts i EU:s medlemsländer efter att 

länderna har implementerat arbetslivsdirektivet. Flera länder behövde längre än tre år på sig 

för att uppfylla kraven i direktivet. Sist med att införa åldersdiskriminering i nationell rätt var 

Sverige. 

 

Avsikten med denna uppsats är dels att utreda om de svenska regelverken gällande 

åldersdiskriminering och tillämpningen av dessa är förenligt med EU. Dels har uppsatsen för 

avsikt att utreda vad som krävs för att undanta förbudet mot åldersdiskriminering. Detta 

kommer att leda fram till en diskussion av om vissa lagenliga bestämmelser är 

åldersdiskriminerande eller inte.   Den svenska arbetsrätten kan på flera håll tänkas krocka 

med förbudet mot åldersdiskriminering då flera lagregler har ett hänsynstagande till den 

anställdes ålder. Det är emellertid ett problem att inte kunna urskilja vart gränsen mellan 

positiv särbehandling och förbudet mot åldersdiskriminering går.  

 

Forskning tyder på att äldres prestationsförmåga i arbetslivet ökar lika ofta som den minskar 

och att de individuella skillnaderna är stora. Därför är det inte möjligt att med hjälp av enbart 

ålder förutsäga en individs arbetsprestationer.
3
 Slutligen har uppsatsen även för avsikt att 

redogöra för om svensk lagstiftning har tagit hänsyn till den forskning som finns kring 

begreppen ”ålder” respektive ”åldersdiskriminering”. 

 

                                                 
1
 Bill, Bytheway. Ageism. Buckingham: Open University Press: 1995, s 36. 

2
 Ingrid, Johansson.  Ålder och arbete. (Diss.) Stockholms universitet: 1997, s 32. 

3
 Johansson, s 29-33.   
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Svaren på dessa problemformuleringar kommer att ha stor betydelse för att kunna skapa 

klarhet kring ämnet. Det är även viktigt att vara medveten om att ett skydd för yngre och äldre 

nödvändigtvis inte skall betraktas som diskriminerande. Äldre medarbetare kan behöva ett 

skydd för en redan etablerad position på arbetsplatsen, medan yngre kan behöva ett skydd för 

att etablera sig på arbetsplatsen. Det finns flera lagar i svensk lagstiftning som tar hänsyn till 

en arbetstagares ålder. I dessa lagar gynnas äldre medans yngre missgynnas och tvärtom. Jag 

skall försöka skapa klarhet i om vissa lagenliga bestämmelser i svensk rätt är 

åldersdiskriminerande eller inte. 

  

1.1.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet skall följande frågeställningar besvaras: 

 

 Uppfyller den svenska lagstiftningen de krav på förbud mot åldersdiskriminering som 

EU uppställer? 

 

 Hur förhåller sig de svenska regelverken till åldersdiskriminering och tillämpningen 

av dessa i förhållande till EU? 

 

 Har svensk lagstiftning tagit hänsyn till den forskning som finns kring begreppen 

”ålder” samt ”åldersdiskriminering”? 

 

1.2 Uppsatsens tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de 

befintliga rättskällorna och går ut på att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) 

eller bör skapas (de lege ferenda).
4
 I de flesta framställningar åsyftas med rättskällor lagar, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.
5
 Den rättsdogmatiska vetenskapens funktion är framförallt 

en fråga om att skapa kunskap om rättens innehåll.
6
  Till en början beskrev jag vilka 

rättsregler som finns kring åldersdiskriminering utifrån både EU och svensk rätt. Sedan 

utredde jag tre arbetsrättsliga bestämmelser vilka har ett hänsynstagande till ålder för att se 

                                                 
4
 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, Tallin: I.B.A. 2010, s 26 & s 167f. 

5
 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Nordstedts juridik AB, Stockholm 2006, s 37. 

6
 Hellner Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen - studier i förmögenhetsrätt, Elanders Gotab, Stockholm 2001, s 

26. 
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om dessa är åldersdiskriminerande eller inte. Avslutningsvis analyserade jag hur 

lagstiftningen är samt hur den bör vara. Detta innebär således att uppsatsen innehåller inslag 

av både ”de lege lata” och ”de lege ferenda”. Syftet med att studera gällande rätt utifrån både 

EU-rätt och svensk rätt har varit att kunna besvara frågeställningarna. Det material jag har 

utgått från är direktiv, statens offentliga utredningar, domstolspraxis, samt förarbeten och 

lagar. Jag har även studerat vad forskning visar kring begreppen ålder och 

åldersdiskriminering för att kunna besvara om lagstiftningen har tagit hänsyn till detta vid 

stiftandet av lagar. 

  

Alla källor har granskats kritiskt och ett kriterium har varit att det skall vara en primärkälla
7
  

så långt det är möjligt. När jag har använt mig av sekundärkällor har jag som regel undersökt 

vem författaren är och vad denne har för erfarenheter samt yrkeskarriär. Jag har även jämfört 

flera sekundärkällor med varandra för att försäkra mig om deras tillförlitlighet. Avgörande för 

urvalet av källor har även varit hur pass aktuella de är, med andra ord har jag lagt stor vikt vid 

utgivningsåret. För att bedöma elektroniska källor har jag undersökt vem som är innehavare 

till hemsidan samt ansvarig utgivare av webbplatsen. Jag har försökt att fokusera på erkända 

organisationers webbplatser så långt det har varit möjligt. Viktigt har även varit att 

internetsidans syfte skall vara att informera och inte att sprida argument för att påverka läsare. 

För att finna material är kedjesökning den sökmetod som jag främst har använt mig av. Under 

insamlandet av material tog jag även hjälp av bibliotekarier på universitetsbiblioteket. Dessa 

introducerade mig för olika databaser och sökmotorer, vilka har underlättat insamlandet av 

material. Sökord jag har använt mig av i olika kombinationer har varit ”ålder”, 

”åldersdiskriminering”, ”ageism”, ”semester”, ”turordningslista”, ”pensionsålder”, ”hälsa”, 

”well-being” och ”healthiness”.   

 

I egenskap av författare så har mitt skrivande svarat för ett objektivt synsätt, med syftet att 

kunna ge läsarna en så rättvis bild av rättsläget som möjligt. Att jag tillhör gruppen ”yngre 

arbetstagare” kan dock innebära att uppsatsen präglas av omedvetna subjektiva  

värderingar. 

 

                                                 
7
 En primärkälla ger ”förstahandsinformation” om ett ämne. Det kan till exempel vara artiklar eller böcker som 

är skrivna av någon som presenterar en egen undersökning, ett eget forskningsresultat. En sekundärkälla återger 

vad någon annan källa redan har presenterat. Läroböcker är exempel på sekundärkällor. Inom källkritiken anses 

primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor, eftersom primärkällorna är oberoende av andra källor. Se Leth, 

Göran & Thurén, Torsten. Källkritik för Internet, Stockholm: 2000, Styrelsen för psykologiskt försvar, s 18-19. 
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1.3 Avgränsning 

Diskrimineringslagen innehåller flera diskrimineringsgrunder, men i denna uppsats kommer 

fokus endast att ligga på diskrimineringsgrunden ålder. Dessutom är uppsatsen avgränsad till 

att enbart beröra åldersdiskriminering i arbetslivet. 

 

Det finns flera lagenliga bestämmelser som direkt eller indirekt tar hänsyn till ålder. I denna 

uppsats har jag valt att begränsa det till tre stycken bestämmelser som är påtagliga inom 

arbetslivet. Dessa är turordningsreglerna, pensionsåldern samt den kollektivavtalade 

semesterförmånen.  Både yngre och äldre berörs av dessa bestämmelser i arbetslivet. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel och 

sidangivelse 
Innehåll 

Kapitel 1, s 1-4 Syfte, metod, frågeställningar och avgränsning presenteras. 

Kapitel 2, s 5-11 
EU-rätten gällande åldersdiskriminering utreds med hjälp av 

arbetslivsdirektivet, EU-fördrag och domstolspraxis. 

Kapitel 3, s 12-20 
I detta kapitel görs en rättslig utredning av den svenska lagen med 

utgångspunkt i Diskl. 

Kapitel 4, s 21-30 
Bestämmelser i svensk arbetsrätt som har ett hänsynstagande till ålder 

presenteras och utreds. 

Kapitel 5, s 31-34 
 Här beskrivs vad forskning visar om begreppen ”ålder” och 

”åldersdiskriminering”. 

Kapitel 6, s 35-46 
Uppsatsens analysdel presenteras. Det som har framhävts i tidigare 

kapitel skall analyseras för att kunna besvara uppsatsens syfte. 

Kapitel 7, s 47 
I detta avslutande kapitel besvaras frågeställningarna och uppsatsens 

slutgiltiga resultat sammanställs. 
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2 Diskrimineringsgrunden ålder inom EU 

Detta kapitel inleds med att framhäva vad EU har stadgat gällande diskriminering och då 

främst åldersdiskriminering. Även EU-praxis berörs för att belysa ämnet. Senare i kapitlet är 

syftet att presentera arbetslivsdirektivet och dess riktlinjer gällande åldersdiskriminering. 

”Mangold-domen” kommer även att refereras för att tydliggöra diskrimineringsgrunden 

ålder. 

   

2.1 EU – om diskriminering  

EU-rätten är överordnad varje medlemsstats nationella rätt. Till EU-rätten hör även den 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR). Den har kommit till och administrerats inom Europarådet, men dess 

rättighetsskydd upprätthålls även inom EU såsom allmänna rättsprinciper.
8
 I FEU artikel 6.3 

framgår att unionen skall ansluta sig till konventionen. Medlemsländerna är således på 

konventionsrättslig grund ansvariga för att se till att de följer EKMR även när de tillämpar 

EU-rätten.
9
 

 

Artikel 14 i EKMR innehåller ett förbud mot diskriminering. I artikeln föreskrivs att: 

 

”åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen skall 

säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, 

språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller 

ställning i övrigt”.  

 

Diskrimineringsgrunderna i artikeln ovan är inte uttömmande angivna. ”Ställning i övrigt”, 

som det står i citatet, indikerar att uppräkningen inte är uttömmande, utan mer har karaktär av 

en exemplifiering. Därför kan även diskrimineringsgrunderna funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder omfattas av artikel 14.
10

 

 

                                                 
8
 SOU 2006:22, s 155. 

9
 Ulf, Bernitz och Anders, Kjellgren. Europarättens grunder. (Mölnlycke: Norstedts Juridik AB 2010), s 131-

137, s 2. 
10

 SOU 2006:22, s 156. 
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EU bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna 

samt de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen. EU:s kamp mot diskriminering är 

därför en stor och viktig fråga för organisationen. EU måste vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att bekämpa alla sorters diskriminering. Den viktigaste sorten av diskriminering att bekämpa 

är dock den som gäller sysselsättningen och arbetsmarknaden. Dessa är två grundläggande 

faktorer när det gäller att garantera lika möjligheter för alla och bidrar i allra högsta grad till 

att medborgarna fullständigt kan delta i det ekonomiska, sociala och kulturella livet.
11

  

 

I FEUF artikel 10 stadgas att vid utformningen och genomförandet av EU:s politik och 

verksamhet skall unionen försöka bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller 

etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.  

Vidare i artikel 19 i FEUF klarläggs unionens specifika befogenheter när det gäller att 

bekämpa diskriminering på grund av samma diskrimineringsgrunder som nämndes ovan. 

Kompetensen beträffande övriga arbetsrättsliga frågor är samlade i FEUF avdelning X om 

socialpolitik. I den inledande artikel 151 beskrivs målen på området enligt följande:  

 

”Unionens och medlemsstaternas mål ska /…/ vara att främja 

sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom 

möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att 

åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens 

parter och en utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en 

varaktigt hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning. I detta 

syfte skall unionen och medlemsstaterna genomföra åtgärder som tar 

hänsyn till skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller 

avtalsförhållanden, och till behovet av att bevara unionsekonomins 

konkurrenskraft.” 

 

Europeiska unionens stadgar om de grundläggande rättigheterna gäller för EU:s institutioner 

och för medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten. I artikel 20 fastställs att alla människor är 

lika inför lagen. Vidare i artikel 21.1 står det skrivet att ”all diskriminering på grund av  /…/ 

ålder /…/ ska vara förbjuden”. Diskriminering utgör således ett brott mot grundläggande 

mänskliga rättigheter.
12

 

                                                 
11

 Europa – sammanfattning av EU-lagstiftningen (internet). 
12

 EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna, artikel 20 och 21.1. 
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Enligt EU-domstolen innebär diskriminering att olika regler tillämpas i jämförbara situationer 

eller att samma regel tillämpas i olika situationer. De olika formerna av diskriminering är 

definierade på samma sätt i direktiven och därmed har begreppet samma innebörd oavsett 

diskrimineringsgrund. Att diskrimineringsbegreppet är enhetligt utformat med utgångspunkt i 

EU-rätten kan antas medföra att skyddet mot diskriminering blir starkt oavsett 

diskrimineringsgrund. Det innebär också att varje medlemsstats nationella rätt motsvarar vad 

som gäller i övriga Europa. 
13

  

 

2.2 Arbetslivsdirektivet och dess riktlinjer 

EU-direktiv antogs av medlemsländerna kring millenniumskiftet, dessa direktiv var 

likabehandlingsdirektivet (direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG) som 

gäller för diskrimineringsgrunden kön, direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 

2000/43/EG) vilket gäller för diskrimineringsgrunderna ras och etniskt ursprung samt 

arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG), som omfattar diskrimineringsgrunderna religion 

eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Syftet med arbetslivsdirektivet 

var att fastställa en allmän ram för att förhindra diskriminering i arbetslivet så att principen 

om likabehandling skulle kunna genomföras i medlemsstaterna.  Direktivet gäller både direkt 

och indirekt diskriminering.
14

 Principen om likabehandling innebär att det inte får förekomma 

någon form av diskriminering på grund av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. Direktivets 

tillämpningsområde är för alla personer, både inom den privata sektorn och offentliga organ. 

Medlemsstaterna har dock rätt till att föreskriva att direktivet inte skall tillämpas på 

försvarsmakten angående diskriminering på grund av ålder.
15

 

 

Indirekt visar direktivet att både hög och låg ålder skall skyddas, någon definition på ålder 

anges inte.
16

 I de inledande bestämmelsernas skäl åtta, understryks att särskild vikt skall fästas 

vid stöd till äldre arbetstagare så att de i högre grad skall kunna delta i arbetslivet. Vidare i 

direktivets ingress
17

, skäl sex, framgår att: 

 

                                                 
13

 Prop. 2007/08:95 s. 96. 
14

 Motion 2007/08:A408, Diskriminering av unga. 
15

 Dir. 2000/78/EG, artikel 3. 
16

 SOU 2006:22, s 330. 
17

 Ingressen (preamble) till direktiv har ungefär samma rättsliga status som svenska förarbeten (i synnerhet prop.) 

i nationell rätt. En teleologisk tolkning av eu-rätten görs med utgångspunkt i bland annat ”the Preamble”.   
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”I Europeiska gemenskapens stadga om grundläggande sociala rättigheter 

för arbetstagare erkänns betydelsen av att bekämpa alla former av 

diskriminering, däribland behovet av att vidta lämpliga åtgärder för social 

och ekonomisk integration av äldre /…/.” 

 

Arbetslivsdirektivet skall följas genom att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att lagar samt författningar som strider mot principen om likabehandling upphävs. 

Individuella avtal eller kollektivavtal, interna regler för företag och vinstdrivande eller icke 

vinstdrivande föreningar, fria yrkesutövare och för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 

som strider mot principen om likabehandling förklaras eller kan förklaras ogiltiga eller 

ändras.
18

 

 

Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att inget hindrar en medlemsstat från 

att gå längre än vad direktiven kräver. Minimikraven för arbetslivsdirektivet är att 

medlemsländerna har rätt till att införa eller behålla bestämmelser som går längre när det 

gäller att ta tillvara principen om likabehandling än de som föreskrivs i direktivet. 

Genomförandet av arbetslivsdirektivet får inte under några omständigheter utgöra skäl för att 

inskränka det skydd mot diskriminering som redan finns i medlemsstaterna på de områden där 

detta direktiv omfattas. 
19

 

 

2.2.1 Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering 

Direktivet ger diskrimineringsgrunden ålder ett stort utrymme för undantag jämfört med de 

andra diskrimineringsgrunderna. När det gäller de övriga diskrimineringsgrunderna ras, 

etnicitet, kön, religion eller övertygelse, funktionshinder samt sexuell läggning gäller 

arbetslivsdirektivet utan undantag.  I arbetslivsdirektivets artikel 6.1 fastställs två undantag 

från diskrimineringsförbudet ålder. Det ena innebär att det inte är åldersdiskriminering om 

särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för den nationella rätten kan 

motiveras av ett välgrundat mål som särskilt rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 

yrkesutbildning. Det andra undantaget kräver att åtgärderna för att genomföra syftet är 

lämpliga respektive nödvändiga.
20

 

                                                 
18

 Dir. 2000/78/EG. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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Artikel 6.1 omfattar ingen uttömmande lista på berättigad särbehandling, utan öppnar även 

upp andra undantagsmöjligheter då angivandet av vissa områden endast är exempel på 

möjliga riktlinjer.
21

 Enligt EU-praxis står det öppet för medlemsstaterna att tillåta annan 

särbehandling på grund av ålder än den som förtecknas i artikeln. Förutsättningen för detta är 

dock att undantagen står i överenskommelse med medlemsstaternas rättsliga traditioner 

respektive politiska prioriteringar och att de är lämpliga samt nödvändiga för att uppnå 

berättigade mål.
22

 Medlemsstaterna lämnas därför ett stort utrymme för nationell anpassning 

och hänsyn till respektive lands särskilda intressen och behov.
23

 EU-domstolen har även 

anfört att de mål som kan anses vara berättigade är socialpolitiska mål (som rör exempelvis 

sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning). Dessa berättigade mål är av 

allmänt intresse och skiljer sig därför från de rent individuella skäl som en arbetsgivare skulle 

kunna ha, som exempelvis att minska kostnaderna eller att förbättra konkurrenskraften. 

Utrymmet för skönmässig bedömning för att välja åtgärder får inte leda till att genomförandet 

av principen om icke-diskriminering på grund av ålder undangrävs.
24

 

 

I arbetslivsdirektivets ingress, skäl 25, anförs att förbudet mot åldersdiskriminering är en 

viktig del för att uppnå de mål som fastställs genom riktlinjerna om sysselsättning samt för att 

uppmuntra mångfald inom just sysselsättningen. Särbehandling på grund av ålder kan dock 

motiveras under vissa förhållanden och kräver således särskilda bestämmelser som kan 

variera i varje medlemsstat. Det är viktigt att göra en skillnad mellan berättigad särbehandling 

och den diskriminering som bör vara förbjuden. Direktivet påverkar dock inte de nationella 

bestämmelserna om pensionsålder, vilket anförs i ingressens skäl 14. Under vissa 

omständigheter är särbehandling på grund av ålder alltså berättigad. Det kan exempelvis vara 

befogat med införande av särskilda villkor för tillträde till anställning, anställnings- och 

arbetsvillkor för yngre och äldre arbetstagare i syfte att främja deras anställbarhet eller att 

skydda dem. Bestämmelser om minimivillkor avseende ålder eller anställningstid angående 

                                                 
21

 Prop. 2007/08:95, s 179. 
22

 Mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Heim. 
23

 Prop. 2007/08:95 s 178. 
24

 C-388/07, Age Concern England yrkade att High Court of Justice skulle fastställa att arbetslivsdirektivet inte 

har införts lagenligt. I landet föreskrivs att uppsägning av anställd som är 65 år eller äldre är detsamma som 

pensionering. Myndigheter anförde att direktivet inte skall påverkar landets regler om pensionsålder. I andra 

hand har myndigheterna gjort gällande att bestämmelserna klassas som befogad särbehandling. 

Förhandsavgörande begärdes och EU-domstolens svarade att undantag berättigas när det gäller åtgärder som är 

motiverade av berättigade socialpolitiska mål. Den nationella domstolen prövar om den aktuella lagstiftningen 

uppfyller ett sådant berättigat mål. I beaktandet skall hänsyn tas till det utrymme för bedömning som 

medlemsstaterna har på socialpolitikens område, åtgärderna skall även vara nödvändiga och lämpliga. 
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tillträde till anställning eller för vissa förmåner är också det exempel på positiv särbehandling. 

Det betraktas även som godtagbart att i vissa situationer fastställa en högsta åldersgräns för 

rekrytering. Medlemsstaterna har även rätt till att föreskriva fastställande av åldersgräns 

gällande företags- och yrkesbaserade system för social trygghet, pensions- eller 

invaliditetsförmåner. Principen om likabehandling får således inte hindra ett medlemsland 

från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder som skall förhindra att personer 

missgynnas på grund av någon diskrimineringsgrund, detta för att säkerställa full jämlikhet i 

yrkeslivet.
25

  

 

2.2.2 Mangold 

 – förbudet mot åldersdiskriminering är en allmän EU-rättslig princip 

Från tysk praxis kan målet med Werner Mangold hämtas. Värt att tillägga är att 

anställningssituationen konstruerades för att få ett slut på den tyska lagen som ansågs 

åldersdiskriminerande.
26

  År 2003 ingick tysken Werner Mangold 56 år gammal ett avtal om 

visstidsanställning. I Tyskland fanns då en nationell regel om att arbetstagare fyllda 52 år får 

anställas på begränsad tid. Regelns syfte var att underlätta för äldre arbetslösa att få ett jobb. 

EU-domstolen fastställde att denna bestämmelse stred mot arbetslivsdirektivet och 

diskrimineringsförbudet på grund av ålder. Regelns syfte var i sig lagenligt och kunde 

motiveras. Den tyska bestämmelsen var dock varken lämplig eller nödvändig, då den innebar 

att arbetstagare över 52 år kunde erbjudas ett obegränsat antal tidsbegränsade anställningar 

innan de pensionerades. De riskerade således att gå miste om anställningstrygghet enbart på 

grund av sin ålder. Regeln var orimlig, då åldersgränsen inte enbart räcker för att få arbetslösa 

äldre tillbaka in på arbetsmarknaden.
 27

 

 

Den tyska regeln upphörde att gälla samtidigt som den förlängda tidsfristen löpte ut. EU-

domstolen fastställde att arbetslivsdirektivets syfte och verkan skulle äventyras om det var 

tillåtet att under tidsfristen vidta åtgärder som är oförenliga med direktivet. Dessutom är 

                                                 
25

 Dir. 2000/78/eg, artikel 6 och 7. 
26

 Susanne, Fransson, och Per, Norberg. Att lagstifta om diskriminering. (Stockholm: SNS Förlag 2007), s 96. 
27

 Mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv&Submit=S%C3%B6k&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-144%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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förbudet mot åldersdiskriminering en allmän EU-rättslig princip
28

 som skall respekteras 

oberoende av tidsfristen.
29

 

                                                 
28

 EU-rättslig princip innebär att förbudet mot åldersdiskriminering gäller som en direkt följd av EU-fördraget i 

alla medlemsstater, även om det inte finns någon nationell lagstiftning. Jfr. Fransson och Norberg, s 100. 
29

 Mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm.  

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv&Submit=S%C3%B6k&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-144%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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3 Svensk lagstiftning om åldersdiskriminering 

I detta kapitel presenteras till en början Sveriges grundläggande värderingar angående 

diskriminering. Vidare beskrivs implementeringen av arbetslivsdirektivet och vad resultatet 

av detta blev. En redogörelse för svensk diskrimineringslagstiftning framhävs för att sedan 

speciellt inriktas på diskrimineringsgrunden ålder. Med hjälp av förarbeten och 

domstolspraxis ges exempel på åldersdiskriminering respektive berättigad särbehandling. 

  

3.1 Implementering av arbetslivsdirektivet 

I den svenska grundlagen, 1 kap. 2 § RF, finns ett starkt utformat påbud om att det allmänna 

skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

andra omständigheter som gäller den enskilde som person.  Den offentliga makten skall 

utövas med respekt för alla människors lika värde samt för individens frihet och värdighet. 

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället. Detta påbud har en placering i lagboken bland de allra mest grundläggande 

reglerna som gäller för Sverige. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § RF är ett så kallat 

målsättningsstadgande, vilket betyder att den inte har karaktären av rättsligt bindande 

föreskrift. Enskilda kan alltså inte direkt stödja sig på bestämmelsen inför myndigheter och 

domstolar i enskilda ärenden. Lagparagrafen ger istället uttryck för vissa grundläggande 

värderingar som är avsedda att vara vägledande för all offentlig verksamhet. Det är således 

upp till det allmänna att utforma lagstiftning som syftar till att upprätthålla principen om icke-

diskriminering samt förhindra diskriminering mellan parter i Sverige.
30

 

 

De nya direktiven som antogs av EU väckte frågan om behovet av en gemensam lagstiftning 

på diskrimineringsområdet i Sverige. I en skrivelse av regeringen vid millenniumskiftets 

början formulerades ambitionen: 

 

”Uppdelningen av den svenska lagstiftningen mot diskriminering i olika 

lagar, i förening med den senaste tidens internationella utveckling på 

området, ger anledning att nu se över möjligheterna till en generell 

                                                 
30

 Prop. 2001/02:72, s 15. 
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lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet 

diskrimineringsgrunder och samhällsområden. En samlad lagstiftning har 

också lättare att få genomslag i det allmänna rättsmedvetandet och skulle 

därmed kunna utgöra ett effektivare skydd mot diskriminering.”
31

 

 

Från år 2000 hade medlemsländerna i EU tre år på sig att införa arbetslivsdirektivet i nationell 

lagstiftning, samtliga EU-länder hann inte med detta och tilldelades därför ytterligare tre års 

dispens. I början av år 2005 hade praktiskt taget alla EU-länder implementerat lagstiftningen. 

Endast fyra länder hade inte gjort det, varav Sverige var det enda landet som endast hade ålder 

kvar att implementera. När tidsfristen gick ut i december 2006 fanns fortfarande ingen svensk 

lagstiftning om åldersdiskriminering. Dock fanns ålder angivit bland de uppräknade 

diskrimineringsgrunderna i den svenska grundlagen, vilken kom med vid en lagändring år 

2003
32

. Enligt direktivet är Sverige skyldig att se till att det finns avskräckande och 

proportionerliga sanktioner samt rättighet för individen att hävda sin rätt om den blir 

diskriminerad på grund av ålder i arbetslivet.
33

 Förklaringen till att Sverige inte införlivade 

direktivet i svensk rätt, trots att landet hade sex år på sig, var att den tidigare regeringen under 

statsminister Göran Persson beredde en reform som syftade till en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning. Vilken avsåg att införliva regler om åldersdiskriminering med 

övrig diskrimineringslagstiftning, vilket resulterade i SOU 2006:22, del ett och del två. 

Reformeringsarbetet drog alltså ut på tiden och försenade hela processen.
34

  

 

3.2 En gemensam diskrimineringslag 

Diskrimineringslagen (2008:567), en gemensam lag på diskrimineringsområdet, trädde i kraft 

den 1 januari 2009 och ersatte sju andra civilrättsliga lagar
35

. Genom lagen kom EU-rättens 

regler i likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), direktivet mot etnisk diskriminering 

(2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (2000/78/EG) att bli slutligt genomförda i Sverige. 

Ändamålet med Diskl. är enligt 1 kap. 1§ att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder. Med ålder avses i lagens 1 kap. 5§, uppnådd 

levnadslängd. Lagen är tvingande vilket innebär att avtal som inskränker någons rättigheter 

                                                 
31

 Regeringens skrivelse 2000/01:59 s. 77. 
32

 1:2 RF, Prop. 2001/02:72, s 17. 
33

 Motion 2007/08:A408, Diskriminering av unga. 
34

 Nicklas Bruun. Bidrag om åldersdiskriminering. (2007), s 2 (internet). 
35

 Prop. 2007/08:95 s. 2. 
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eller skyldigheter är utan verkan.
36

 Utöver ålder finns även diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning. Ordet ”diskrimineringsgrunder” används i 

regel för att ange de kategorier av personer som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. Det 

finns allstå sju stycken diskrimineringsgrunder varav könsöverskridande identitet och ålder är 

nya och kom till genom den nya diskrimineringslagen.
37

 I Diskl. andra kapitel förbjuds 

diskriminering på flera angivna samhällsområden, dessa är arbetslivet, utbildning, 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller 

bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, 

varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, 

socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd, värnplikt och civilplikt 

samt offentlig anställning. Åldersdiskriminering är förbjuden inom utbildningsverksamhet och 

i arbetslivet i vid mening. På övriga samhällsområden gäller ett skydd för alla 

diskrimineringsgrunder utom för ålder.
38

 Lagen förbjuder enligt 2 kap. 1§ direkt och indirekt 

diskriminering av arbetstagare, inhyrd eller inlånad arbetskraft samt arbetssökande vad gäller 

löne- och anställningsvillkor, arbetsfördelning eller annat. 

  

Diskriminering omfattas i lagen av direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Betydelsen av de olika formerna av 

diskriminering är i princip densamma oavsett vilket samhällsområde och vilken 

diskrimineringsgrund som avses. Regeringens utgångspunkt är att skyddet mot diskriminering 

ska vara så lika som möjligt för de olika diskrimineringsgrunderna samt samhällsområdena.
39

  

Det finns kriterier som avgör om det är fråga om direkt diskriminering eller indirekt 

diskriminering.
40

 

 

3.2.1 Kriterier för direkt diskriminering 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om detta 

har samband med ålder eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna. Med andra ord 

                                                 
36

 Diskl. 1:3. 
37

 Prop. 2007/08:95 s. 109. 
38

 SOU 2010:60 s. 54. 
39

 Prop. 2007/08:95 s.96-97. 
40

 SOU 2010:60, s 56. 



15 

 

skall lika fall behandlas lika. Arbetsgivaren måste bevisa att den orättvisa behandlingen inte 

handlar om diskriminering.
41

 Det finns tre kriterier som avgör om det är fråga om direkt 

diskriminering - missgynnade, jämförelse och orsakssamband.
42

 

 

En förutsättning för att det skall klassas som direkt diskriminering är att någon missgynnas. 

Ett missgynnande kan innebära att en enskild arbetstagare eller arbetssökande försätts i ett 

sämre läge eller går miste om en förbättring, förmån eller liknande. Ett exempel på 

missgynnande i arbetslivet är att en arbetssökande inte blir kallad till anställningsintervju eller 

att en arbetstagare går miste om en löneökning eller befordran.
43

  

 

Hur den person som påstår sig ha blivit diskriminerad har behandlats skall jämföras med hur 

någon eller några andra personer behandlas, har blivit behandlade eller skulle ha behandlats. 

Endast om jämförelsen påvisar en skillnad från hur någon annan person som befinner sig i en 

jämförbar situation behandlas kan behandlingen bedömas som diskriminering. Helst skall 

jämförelsen göras med en faktisk jämförelseperson, alltså att en arbetstagare jämförs med en 

arbetskollega och en student jämförs med en klasskamrat. Finns det inte någon verklig person 

att jämföra med får jämförelsen göras med en hypotetisk jämförelseperson. En jämförelse 

mellan faktiska personer förutsätter dock inte att de som jämförs har samma ålder. Om två 

arbetstagare har samma kvalifikationer och personliga förutsättningar i övrigt är de, 

oberoende av deras respektive ålder, i en jämförbar situation. En jämförelse dem emellan kan 

därmed utvisa diskriminering. Att en arbetstagare kan ha flera år av erfarenhet eller fått fler 

befattningar än en yngre arbetskollega kan dock försvårar en faktisk jämförelse med någon 

annan. Därför kan det vara svårt att nå framgång med ett påstående om åldersdiskriminering 

efter en konkret jämförelse, därför kan en hypotetisk jämförelse vara att föredra. 

Lönediskriminering på grund av ålder är ett exempel där en hypotetisk jämförelse bör göras. 

Frågan som skall ställas i det fallet blir då vilken lön den anställde skulle ha haft om 

arbetsgivaren inte tagit hänsyn till arbetstagarens ålder.
44

 

 

Den sista förutsättningen som är nödvändig för att det skall klassas som direkt diskriminering 

är att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. I 

situationer då en arbetstagares ålder öppet åberopas som skäl för att tillämpa en bestämmelse i 

                                                 
41

 Prop. 2007/08:95 s. 97ff. 
42

 SOU 2010:60, s 56. 
43

 Ibid, s 56. 
44

 SOU 2010:60, s 56-58. 
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ett kollektivavtal som tar hänsyn till ålder är orsakssambandet mellan den diskriminerande 

handlingen och diskrimineringsgrunden ålder klart tydligt. I andra fall kan sambandet med 

ålder vara indirekt och därför mindre tydligt.
 45

  

3.2.2 Kriterier för indirekt diskriminering 

Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4§ punkt 2 Diskl. att någon missgynnas 

genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller en handling som verkar neutral men 

som kan komma att särskilt missgynna personer med viss ålder. Arbetsgivaren måste bevisa 

att tillämpningen av reglerna är nödvändig ur verksamhetssynpunkt för att det inte ska vara 

indirekt diskriminering. Förbudet mot indirekt diskriminering brukar beskrivas som att olika 

fall även skall behandlas olika, det vill säga att hänsyn skall tas till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Vid indirekt diskriminering är missgynnande, jämförelse och 

intresseavvägning de tre avgörande kriterierna.
46

 

  

För att avgöra om ett krav kan komma att speciellt missgynna personer ur en viss grupp måste 

en jämförelse göras mellan den grupp som en person tillhör och någon annan grupp. Exempel 

på två grupper som kan jämföras är äldre och yngre. Visar jämförelsen en betydande skillnad i 

de båda gruppernas möjligheter att typiskt sett uppfylla kravet talar detta för att indirekt 

diskriminering kan påtalas. Skillnaden mellan de som kan respektive inte kan uppfylla kravet 

i de grupper som jämförs bör vara väsentlig för att någon ur en grupp skall anses ha 

missgynnats genom det uppställda kravet. Det måste göras en faktisk jämförelse mellan de 

grupper som är aktuella, i detta fall är det inte aktuellt att använda hypotetiska 

jämförelsepersoner.
47

 

 

Det finns undantag från diskrimineringsförbudet vid tillämpning av ett kriterium, en 

bestämmelse eller ett förfarande, vilket kan ha en negativ effekt och särskilt kan komma att 

missgynna vissa människor. En intresseavvägning är avgörande för om ett visst kriterium 

skall anses vara tillåtet eller om det utgör indirekt diskriminering. Det finns två krav för att en 

åtgärd som typiskt sett har negativa effekter för en viss grupp ändå skall vara tillåten. För det 

första måste syftet vara objektivt och bestämmelsen skall sträva efter att uppnå ett viktigt 

syfte. Syftet skall vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att motivera att det 
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ges företräde framför principen om ickediskriminering. För det andra skall åtgärden vara 

lämplig och nödvändig för att uppnå ett godtagbart syfte. Det klassas som diskriminering om 

det finns andra åtgärder att utnyttja som inte är diskriminerande.
48

   

 

Det kan klassas som diskriminering på grund av ålder om en arbetsgivare fattar beslut eller 

vidtar åtgärder som i praktiken eller indirekt innebär att ålder hos arbetssökande eller 

arbetstagare får betydelse. Skulle en arbetsgivare exempelvis anta att datorkunskap, beredskap 

att resa i tjänsten eller fysisk kapacitet är vanligare hos yngre arbetstagare än hos äldre, så kan 

yngre komma att gynnas. Eller om arbetsgivaren istället särskilt värdesätter erfarenhet och 

personlig mognad kan detta sägas gynna äldre framför yngre. Sådana situationer kan ses som 

möjliga fall av indirekt diskriminering. En intresseavvägning är tvungen att göras för att 

avgöra om arbetsgivarens beslut eller förfarande är förenligt med diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsförbudet innebär således att en arbetssökandes ålder i princip inte skall 

beaktas. Den fysiska kapaciteten hos enskilda arbetssökanden är däremot relevant och tillåtet 

att ta hänsyn till.
49

 

 

 3.3 Åldersdiskrimineringens kryphål 

Ålder som diskrimineringsgrund är relativt ny i svensk rätt. Efter vad som har framgått i 

tidigare kapitel definieras ålder som ”uppnådd levnadslängd”, därmed avses en fysisk persons 

levnadsålder räknad från hans eller hennes födelse. Med andra ord omfattas varje människa av 

denna diskrimineringsgrund eftersom att alla har en ålder.
50

  I svensk lagstiftning finns det två 

undantag från förbudet mot åldersdiskriminering inom arbetslivet: 

 

1. Förbudet för arbetsgivaren att diskriminera hindrar inte tillämpning av åldersgränser 

för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller 

kollektivavtal.  

 

2. Särbehandling på grund av ålder är berättigat om det finns ett motiverat syfte och att 

de medel som används är lämpliga samt nödvändiga för att uppnå syftet.
51

 

 

                                                 
48

 SOU 2010:60, s 61-62. 
49

 Ibid, s 58-60. 
50

 Håkan, Gabinus, Göransson. Diskrimineringslagen – en sammanfattning av 2008 års lag med lagtextbilaga. 

(Vällingby: Nordstedts Juridik AB 2008), s 15. 
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 Det första undantaget kan avse en avtalsreglering om att en förmån utfaller när en person 

uppnår en viss ålder. I det andra undantaget så skulle införandet av en åldersgräns kunna ses 

som en aktuell åtgärd.
52

  

 

3.3.1 Åldersdiskriminering och berättigad särbehandling 

Behovet av skydd mot diskriminering på grund av ålder kan vara olika beroende på vilken 

ålder det gäller. Diskrimineringsförbuden kommer därför praktiskt taget att ha olika betydelse 

för till exempel äldre jämfört med yngre.  Exempel på situationer vilka kan betraktas som 

åldersdiskriminering är följande: 

 

 Att en arbetssökandes ålder används som kriterium för urval vid anställning eller 

antagning till yrkespraktik. 

 

 Att en arbetstagare inte får ta del av information, utbildning och möjlighet till 

befordran på grund av sin ålder. 

 

 Att en arbetstagare har sämre förmåner när det gäller lön, arbetstider och andra 

anställningsvillkor av skäl som har samband med ålder.
 53

 

 

I förarbetena till Diskl. förklaras situationer då det kan vara berättigat med positiv 

särbehandling på grund av ålder: 

 

 Om syftet är att skydda yngre arbetstagare i frågor om arbetsmiljö eller att främja 

äldre arbetstagares möjligheter att få eller behålla ett arbete eller att tillgodose äldre 

arbetstagares ökade behov av vila. 

 

 Om ålderskriterier som finns i kollektivavtal kan syfta till att främja eller skydda en 

viss arbetskategori.  
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 Om syftet är att underlätta för unga att få tillträde till arbetsmarknaden. Vissa typer av 

anställning är speciellt avsedda för yngre, mindre erfarna arbetstagare, exempelvis 

anställningar som lärlingar, trainees och liknande. 

 

 Om syftet är att undvika att flera personer i arbetsstyrkan går i pension samtidigt och 

därmed att kompetensen inom företaget går förlorad. Detta bör endast vara berättigat 

gällande små arbetsplatser. 

 

 Om en arbetssökande har nått en sådan ålder att han eller hon snart kommer 

pensioneras kan det åberopas som skäl för att inte anställa. Detta för att det kan bli 

orimligt stora kostnader för en arbetsgivare att anställa personen. 

 

Gällande andra punkten om ålderskriterier i kollektivavtal så kan det innebära förlängd 

semester eller uppsägningstid som syftar till att äldre i ökad utsträckning skall kunna arbeta 

till ålderspension. Ett annat exempel som vanligen förekommer är att arbetsgivaren i samband 

med turordningsförhandlingar erbjuder äldre arbetstagare ålderspension eller liknande 

ersättning. På så vis kan yngre arbetstagare ha kvar sina anställningar.
54

 

 

 Utgångspunkten är att ålder inte skall få beaktas i ett beslut om anställning. Vilket i synnerhet 

gäller verksamheter eller näringsidkare som vänder sig till en bred kundkrets. Att en butik 

eller annan verksamhet kan komma att ha en särskild inriktning eller en speciell och 

avgränsad kundkrets kan det dock i undantagsfall tas hänsyn till i bedömningen. 
55

 

 

En situation då det inte var berättigat att särbehandla på grund av ålder var när det svenska 

flygbolaget SAS tillsammans med facket beslutade om att göra avsteg från turordningsregeln. 

Vilken egentligen har grundprincipen ”sist in först ut”, och vid lika lång anställningstid är den 

yngste ”först ut”
56

. Avvikelsen från turordningsreglerna innebar en avtalsturlista som sade 

upp alla kabinanställda som var 60 år och äldre. DO anförde att det var indirekt 

diskriminering på grund av ålder. De uppsagda hade missgynnats dels genom uppsägningen 

och dels genom att de inte var berättigade någon företrädesrätt till återanställning. 

Missgynnandet hade ett tydligt orsakssamband med arbetstagarnas ålder. AD:s uppgift blev 
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2010), s 639. 
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att fastställa om uppsägningarna hade haft ett berättigat syfte och om åtgärderna hade varit 

lämpliga samt nödvändiga för att uppnå syftet. SAS syfte med uppsägningarna var att trygga 

försörjningen för hela kabinkollektivet. De hävdade att deras syfte var lagenligt då de erbjöd 

de äldre pension och samtidigt möjliggjorde för de yngre att har kvar anställning. AD menade 

dock att det inte var en lagenlig överenskommelse att säga upp äldre arbetstagare på grund av 

att de har rätt till tjänstepension före 67 års ålder. AD fastställde att åtgärden att säga upp 

samtliga pensionsberättigade hade inte varit en lämplig åtgärd för att nå det åberopade syftet. 

Uppsägningarna ogiltigförklarades och särbehandlingen var därmed inte tillåten enligt 

undantagsregeln.
57
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4 Svensk lagstiftning 

- åldersdiskriminering eller positiv särbehandling? 

Under detta kapitel framhävs bestämmelser i svensk rätt som har ett indirekt respektive direkt 

hänsynstagande till ålder. Följande bestämmelser kommer att beröras, turordningsregeln 

enligt 22 § LAS, avgångsskyldigheten vid 67 års ålder enligt 32 a samt 33 §§ LAS och 

slutligen den kollektivavtalade semesterförmånen. Det finns flera bestämmelser i arbetslivet 

som blir mer eller mindre fördelaktigare beroende på vilken ålder en arbetstagare har, syftet 

med detta kapitel är att utreda om dessa bestämmelser bör anses vara åldersdiskriminerande 

eller inte. 

  

4.1 LAS – en lagstiftning som skall skydda arbetstagaren 

I Lagen (1982:80) om anställningsskydd finns bestämmelser som tar hänsyn till personers 

ålder. Reglerna i LAS om hur en anställning kan påbörjas och avslutas bygger i grunden på att 

arbetstagaren skall säkerställas ett visst skydd och trygghet. Denna lag kan i flera avseenden 

beskrivas som en skyddslagstiftning för äldre arbetstagare. Flera av bestämmelserna i LAS 

avser alltså att skydda äldre arbetstagare och vissa andra att främja en välfungerande 

arbetsmarknad och sysselsättningspolitik.
58

  

 

Vid införande av nuvarande bestämmelser i LAS anförde en av remissinstanserna, Svenskt 

Näringsliv, att det var ytterst tveksamt om de bestämmelser i LAS som gynnade äldre kunde 

sägas vara motiverade som berättigad särbehandling i arbetslivsdirektivets mening. 

Regeringen anförde att syftet med att ge personer med högre ålder fördelar är att skydda äldre 

arbetstagare vilket är en sedan länge godtagen princip i svensk sysselsättningspolitik.
59

 Det är 

alltså inte ovanligt att arbetstagare behandlas olika beroende på vilken ålder de har. I 

arbetslivet utgår både lagregler och bestämmelser i kollektivavtal många gånger från att en 

viss förmån gynnar den som har uppnått en viss ålder.
60

 

 

Den gällande arbetsrättsliga lagstiftningen har kontrollerats för att se om det fanns 

bestämmelser som stod i konflikt med arbetslivsdirektivets förbud mot diskriminering på 
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59
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60
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grund av ålder. Några bestämmelser i LAS upphävdes med anledning av att de kunde vara 

diskriminerande mot yngre arbetstagare. En regel som har upphävts var den så kallade 

”bonusregeln”. Vilken innebar att en arbetstagare som fyllt 45 år fick tillgodoräkna sig extra 

anställningstid vid fastställande av en turordningslista
61

.
62

 

4.2 Reglerna kring turordningslistan 

Tillvägagångssättet vid turordningsreglerna kan sägas ha ett indirekt hänsynstagande till ålder. 

Då den praktiska innebörden är att arbetstagare med längre anställningstid har företräde 

framför arbetstagare med kortare anställningstid och vid lika anställningstid ges högre ålder 

företräde.
63

 Enligt 22 § LAS så fastställs turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares 

sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Har arbetsgivaren flera driftsenheter, 

fastställs en turordning för varje enhet för sig. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal 

bestäms en särskild turordning för varje avtalsområde. Att det upprättas turordningslistor 

separat för varje arbetsplats och för varje avtalsplats innebär att personer med skilda 

utbildningar och kompetens inte konkurrerar med varandra
64

.  

 

Reglerna i 22 § är dispositiva enligt lagens 2§ tredje stycket. Det får således göras avvikelser 

från turordningsreglerna genom ett kollektivavtal. Antingen på det sättet att kollektivavtalen 

innehåller egna turordningsregler eller att kollektivavtalen bara innehåller en fullmakt för de 

lokala parterna att träffa avtal om så kallade avtalsturlistor, när detta blir aktuellt. Det senaste 

är numera bland det vanligaste. En avtalsturlista innebär att det i enskilt fall kan göras 

prioriteringar samt avsteg beroende på de anställdas yrkeskunskap och ett företags möjlighet 

att ta sig ur tillfälliga bekymmer. De anställda som har bäst förutsättningar, kunskap och 

förmåga får stanna kvar även om de inte har den längsta anställningstiden.
65

 I If Metalls 

teknikavtal finns ett avtal som säger att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om 

turordningen för uppsägning eller permittering mellan arbetarna vid uppsägningstillfället och 

även inför återanställning.
66
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I motiven till LAS anges att det är uppenbart att turordningsreglerna inte legitimerar att en 

arbetstagare får företrädesrätt till ett arbete som han inte kan sköta. För att en arbetstagare 

skall få stanna kvar i arbetet måste därför gälla att han får behålla sina arbetsuppgifter och om 

detta inte är möjligt kan han omplaceras till ett arbete för vilket hans kvalifikationer är 

tillräckliga. Kravet på tillräckliga kvalifikationer innebär, enligt förarbeten och praxis i AD, 

att arbetstagaren motsvarar de krav arbetsgivaren skulle ställa vid nyanställningar. Det krävs 

således inte att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya arbetsuppgifter från början, men 

skall inom rimlig tid lära sig dem. Arbetsgivaren får inom relativt vida ramar bestämma vilka 

kvalifikationer som krävs för en viss befattning och AD accepterar arbetsgivarens krav så 

länge dessa framstår som förklarliga och i huvudsak godtagbara. En arbetstagare kan 

emellertid inte göra anspråk på arbetsuppgifter som skulle kräva omskolning eller en 

yrkesvana som denne inte har.
67

  

 

4.2.1 Turordningsregeln – missgynnar yngre? 

Riksdagsledamoten och folkpartisten Hans Backman vill förändra turordningsreglerna så att 

de anställdas kompetens avgör turordningen vid uppsägning och inte anställningstiden. 

Backman menar att många arbetsuppgifter har blivit mer komplicerade och det är inte längre 

lika lätt att ta över någon annans jobb. Därför måste arbetsgivaren kunna få behålla den som 

har rätt kompetens i en situation med arbetsbrist. Ungdomar skall inte alltid tvingas gå först 

vid neddragningar. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög och turordningsreglerna är 

betydande, att förändra turordningsreglerna bör därför ses som en viktig del.
68

 

Flera debattörer har hävdat att turordningsreglerna, SIFU-principen, i händelse av 

uppsägningar på grund av arbetsbrist gör det svårt för ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Vilket därmed skulle vara en bidragande orsak till den höga 

ungdomsarbetslösheten. Från arbetsgivarsidan har det även hävdats att turordningsreglerna 

gör det svårt för arbetsgivare att behålla kompetenta unga medarbetare eftersom 
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anställningstid går före kompetens vid uppsägningar.
69

 I rapporten ”TCO granskar: LAS gör 

inte unga arbetslösa”, skriven av juristen Samuel Engblom, visar dock resultatet att det är 

färre än 2,5 procent av de arbetslösa ungdomarna som har blivit arbetslösa efter situationer 

där turordningsreglerna kan ha kommit till användning (se bilaga 1)
70

. Vidare framhävs att de 

få ungdomar som har blivit arbetslösa efter en driftsinskränkning hittar snabbt nya jobb.
71

 

Juristen Samuel Engblom menar att det inte är ovanligt att anställda med längre 

anställningstid sägs upp medan yngre personer med högre kompetens får vara kvar. 

Kompetens räknas i väldigt hög grad, och välutbildade ungdomar som har skaffat sig 

erfarenhet blir väldigt sällan av med jobbet på grund av turordningsreglerna.
72

 

 

4.3 Avgångsskyldighet för arbetstagare fyllda 67 år 

I och med att en ny pensionsreform genomfördes i slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet upphävdes de tidigare reglerna i LAS. Istället infördes ”67-årsregeln” som innebär en 

ovillkorlig rätt för arbetstagare att arbeta fram till 67 års ålder. Samma regel innebär även att 

arbetstagarens anställning upphör utan uppsägning vid utgången av den månad då 

arbetstagaren uppnått en ålder av 67 år.
73

 Bestämmelserna i 32 a och 33 §§ LAS tar exakt 

sikte på en arbetstagares ålder.
74

 

 

År 2001 gjordes alltså en lagändring i LAS. Den tidigare lagstiftningens utgångspunkt att det 

var pensionsavtalen som bestämde när en arbetstagare var skyldig att lämna sin anställning, i 

de flesta fall vid fyllda 65 år,
75

 har numera ersatts av en tvingande lagregel i 32 a § LAS som 

ger arbetstagare rätt att arbeta fram till 67 års ålder. Avtal om en avgångsskyldighet före 

fyllda 67 år är ogiltiga enligt 2 § andra stycket, detta gäller såväl kollektivavtal som enskilda 

avtal. Enligt 33 § LAS, har en anställd som är fyllda 67 år inte rätt till längre uppsägningstid 

än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 och 25 a §§. 

Turordningsreglerna är således inte tillämpliga på anställda som har uppnått en ålder av 67 år 

(22 §), utan verkan är alltså även bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning (25 §) 

eller företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad (25 a §). Vidare har dessa 
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arbetstagare inte heller möjlighet att åberopa den särskilda skyddsregeln för arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga (23 §).  Anställningen kan med andra ord avslutas mycket enklare för 

den som fyllt 67 år än för yngre arbetstagare.
76

 Dock framgår det av lagtexten att garantin att 

få stanna kvar till fyllda 67 år inte är undantagslös.
77

 Avgångsskyldigheten vid 67 års ålder 

behöver inte vara ett måste om varken arbetstagaren i fråga eller arbetsgivaren begär det, 

enligt 5 § LAS gäller att avtal om en tidsbegränsad anställning får träffas bland annat 

avseende anställning efter pensionering. 

 

Som huvudregel bör gälla att ålder inte i sig utgör grund för uppsägning, men att ålder 

däremot utgör grund för pensionering när den för yrket i fråga gällande pensionsåldern har 

uppnåtts. Arbetsgivaren skall således inte behöva vidta någon formell uppsägning inför 

anställningens upphörande.
 78

 Utan vill arbetsgivaren att en anställd skall lämna sin 

anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år så skall arbetsgivaren ge 

arbetstagaren ett skriftligt besked om detta minst en månad i förväg, i enighet med 33 § LAS. 

Skulle underrättelsen vara muntlig istället för skriftlig så får även den rättslig verkan vad 

gäller anställningens upphörande.
79

  Lämnar arbetsgivaren inte besked till den anställde om att 

arbetsgivaren önskar att arbetstagaren skall lämna anställningen kvarstår arbetstagaren 

automatiskt i anställningen och har vid senare tillfälle endast rätt till en månads uppsägning. 

Vill arbetsgivaren att en arbetstagare skall sluta sin anställning tidigare än vid den tidpunkt då 

avgångsskyldighet föreligger, måste arbetsgivaren enligt vanliga regler vidta uppsägning på 

grund av sakliga skäl enligt 7 § LAS.
80

  Bakgrunden till den svenska regeln, 32 a § LAS, om 

en legitim åldersgräns där anställningsförhållandet på ett naturligt sätt kan upphöra har den 

fördelen att den kan förhindra konflikter i situationer där äldre anställda själva anser att de 

fortfarande kan göra en acceptabel insats för arbetsgivaren.
81

 

 

Frågan om möjlighet att arbeta till 67 års ålder och därmed kunna höja sin pension bör, enligt 

regeringens mening, vara en rättighet för den enskilde individen.
82

  Begreppet ”ålderspension” 

innefattar i sig en särbehandling på grund av ålder. Denna särbehandling är alltså lagenlig och 

kan motiveras med att det kan vara ekonomiskt ändamålsenligt att upprätthålla en allmän 

                                                 
76

 Lunning, och Toijer, s 723. 
77

 Prop. 2000/01:78 s 43. 
78

 Prop. 1981/82:71 s 103. 
79

 Lunning, och Toijer, s 722, Prop 2000/01:78 s 13. 
80

 Prop. 2000/01:78 s 13. 
81

Hanna, Lindström, och Nicklas Brunn. Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd. 

Juridisk Tidskrift, 2003/2004, s 702 (artiklar). 
82

 Prop. 2000/01:78, s 25. 



26 

 

åldersgräns eller en ålderskategori för pensionsrätt som sedan vid behov kan kompletteras 

med lämpliga undantag.
83

 Tanken med pensionsåldern är att dessa personer i princip inte 

kommer förlora ekonomiskt på att bli uppsagda. Relationen mellan ekonomisk stabilitet och 

tillräckliga pensioner är märkbara och av detta följer att det är nödvändigt att ändra 

förhållandet mellan den tid som människor är yrkesverksamma och den tid då de är 

pensionstagare. Att förlänga den tid som människor är yrkesverksamma är ett socialt 

godtagbart sätt att åstadkomma ekonomisk stabilitet.
 84

  

 

4.3.1 Pensionsålder – åldersdiskriminering eller inte? 

Det första året för ålder som diskrimineringsgrund, år 2009, fick DO
85

 in 267 anmälningar om 

åldersdiskriminering. Flertalet var riktade mot arbetsgivare och de allra flesta rörde 

diskriminering på grund av hög ålder.
86

 Ett av de senaste fallen handlar om att DO har valt att 

stämma en arbetsgivare för åldersdiskriminering, då en fotbollstränare inte kallades till 

intervju trots mycket goda kvalifikationer. Fotbollsförbundet valde bort mannen på grund av 

hans ålder. Mannen skulle fylla 65 när tjänsterna skulle tillsättas. Förbundet ville ha personer 

som kunde stanna en längre tid, minst sex år. Dessutom har förbundet en särskild policy, som 

innebär att lagens möjlighet att avsluta anställningen för den som fyllt 67 år utnyttjas.
87

 DO 

har förhoppningar om att målet kommer att klargöra i vilken utsträckning arbetsgivare kan 

utestänga äldre personer från arbetsmarknaden redan innan de fyller 67 år.
88

 

 

Ett mål som nyligen togs upp hos tingsrätten
89

 handlar om en före detta anställd som anser att 

han skulle ha fått arbeta vidare efter han fyllt 67 år. Den anställde hävdar att han utsatts för 

otillåten åldersdiskriminering när arbetsgivaren tvingat honom att sluta utan hänsyn till hur 

liten pension han fått. Därmed har han stämt sin tidigare arbetsgivare. Tingsrätten har med 

anledning av detta fått medgivande av AD att fråga EU-domstolen till råds om den svenska 

lagen strider mot förbudet mot åldersdiskriminering och arbetslivsdirektivet (se bilaga 3)
90

. 

Tingsrätten vill veta om den svenska regeln, som ger arbetsgivaren ovillkorlig rätt att avsluta 
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anställningen då en anställd fyllt 67 år, är en berättigad särbehandling på grund av ålder när 

det inte framgår vilket mål eller syfte regeln har. Tingsrätten vill också veta om EU-

domstolen anser att de svenska reglerna är lämpliga och nödvändiga, bland annat med tanke 

på att de inte tar hänsyn till hur stor pension en 67-åring får.
91

 

 

Genom ett förhandsavgörande konstaterade EU-domstolen att det inte är åldersdiskriminering 

när livstidsanställda åklagare måste gå i pension vid 65 års ålder om det finns motiverade mål. 

Tysk domstol ställde ett antal frågor till EU-domstolen om huruvida de mål som låg till grund 

för åldersgränsen var legitima enligt direktivet.  EU-domstolen konstaterade att åldersgränsen 

är diskriminerande, men anser ändå att flera av dess syften kan rättfärdiga den. Budgethänsyn 

är aldrig i sig ett legitimt sysselsättningspolitiskt mål. Det är dock målet om att uppnå en 

lämplig åldersstruktur inom åklagaryrket. Personal i olika åldrar gynnar ett erfarenhetsutbyte 

mellan generationerna, vilket kan höja kvaliteten.  Även målen att främja ungas sysselsättning 

är legitima. Åldersgränsen är också lämplig och nödvändig, då antalet lediga åklagartjänster 

är få. Åldersgränsen är det enda sättet att rättvist fördela jobben mellan generationerna. Den är 

heller inte överdrivet kränkande då arbetstagarna får en skälig pension och dessutom kan 

fortsätta att arbeta med annat om de vill.
92

 

 

4.4 Semesterdagarna ökar med åldern 

En ytterligare bestämmelse där ett hänsynstagande till ålder är direkt är den så kallade 

kollektivavtalade åldersförmånen. I vilken det kan stadgas att den som fyllt 40 år har rätt till 

flera semesterdagar än den som är 39 år fyllda.
93

 Enligt SemL 2 och 2a §§ har en arbetstagare 

rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Genom kollektivavtal kan anställda således ha rätt 

till fler semesterdagar än vad lagen anger, dock aldrig mindre. Ålderskriterier som finns i 

kollektivavtal kan syfta till att främja eller skydda en viss arbetskategori. En 40-åring kan ha 

rätt till en hel veckas längre semester än den som är 30 år
94

.  Exempelvis har 

landstingsanställda 25 semesterdagar fram till dess att man fyller 40 år. Därefter har man 31 

dagar, och efter 50-årsdagen får man ytterligare en dag.
95
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Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en facklig organisation för Sveriges 

arbetsterapeuter. FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intresse och i deras 

villkorsavtal både för kommunal och privat sektor går det att finna den så kallade 

åldersförmånen (se Bilaga 2, bild 1), samma bestämmelser går även att finna i vårdförbundets 

kollektivavtal.
96

 I Saco-s förmånsavtal skiljer sig antalet semesterdagar beroende på ålder från 

tidigare nämnda avtal (se Bilaga 2, bild 2). Saco-s är för övrigt en förhandlingsorganisation 

för statligt anställda akademiker och driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som 

motpart.
97

 Denna så kallad åldersförmån finns dock inte att finna i arbetstagarorganisationen 

IF Metalls teknikavtal.
98

 If Metall är ett fackförbund som organiserar medlemmar inom stora 

delar av den svenska industrin.
99

 Även i Byggavtalet 2010 hittas inte någon reglering om 

åldersförmånen. Byggavtalet är ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska 

Byggnadsarbetarförbundet.
100

 Kollektivavtalets semesterregler är som nämnts innan alltså ett 

undantag som kan göras från förbudet mot åldersdiskriminering. Arbetsmarknadens parter har 

valt att portionera ut semestern utefter ett livscykelperspektiv med syftet att främja äldres 

större behov av återhämtning, och även anställdas möjlighet att kombinera familjeliv och 

arbetsliv.
101

 

 

Efter att det år 2009 kom in en anmälan mot det kollektivavtal som reglerar statsanställdas 

semestrar har DO granskat huruvida avtalets olika antal semesterdagar beroende på ålder skall 

betraktas som åldersdiskriminering. Efter utredning och med beaktande av EU-rättslig praxis 

och förarbetsuttalanden bedömde DO att kollektivavtalets konstruktion är diskriminerande på 

grund av ålder. Bestämmelsen hade dock ett berättigat syfte och de medlen som utnyttjades 

för att uppnå syftet ansågs lämpliga samt nödvändiga. Utifrån detta bedömdes 

kollektivavtalets åldersförmån att omfattas av åldersdiskrimineringens undantag.
102
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4.4.1 Är behovet av fler semesterdagar större för en 50-åring än en 30-

åring?  

Inom arbetslivet förekommer ett ökat arbetstempo och en snabb förändringstakt, vilket bidrar 

till att människor lider brist på möjligheter till vila inom många branscher. Brist på vila har 

påtalats som en bidragande orsak till ökad upplevd ohälsa i samhället.
103

 Semester som en 

längre och relativt sammanhängande period av frånvaro från arbetet är en utmärkt kandidat 

för att hjälpa arbetstagare att återhämta sig helt från arbetet. En studie om semesterns effekt 

på hälsan resulterar i förbättringar av hälsa och välbefinnande.
104

 

 

Susanne Fransson, forskare vid Arbetslivsinstitutet och docent i rättsvetenskap, hävdar att de 

svenska kollektivavtalen som ger äldre anställda fler semesterdagar strider mot EU:s förbud 

mot åldersdiskriminering. EU tillåter villkor för olika åldersgrupper om det finns goda skäl. 

Att äldre behöver längre semester för att återhämta sig, anser Susanne Fransson inte vara 

specifika skäl som skulle hålla vid en prövning i EU-domstolen. Vidare menar hon även att 

det inte finns några undersökningar som visar att 50-åringar behöver fler semesterdagar än 

sina kollegor som har småbarn.
105

 ”Vad är det legitima syftet med ett sådant kollektivavtal? 

Behöver den äldre kollegan fler dagar för att återhämta sig? Är särskiljandekriteriet ålder 

nödvändigt och lämpligt för att uppnå syftet?”, undrar Susanne Fransson.
106

 Att vi skulle må 

bättre efter en längre semester är en myt, säger Bengt Arnetz som är professor inom stress och 

återhämtning vid Uppsala Universitet samt Wayne State University i Michigan. Han anser att 

det inte spelar någon roll hur lång semester en människa har, utan hävdar att det tvärtemot 

finns ett starkt biologiskt stöd för att sprida ut semestern. Många arbetar intensivt och stressar 

resten av året, vilket gör att det blir ett bakslag när man väl blir ledig. En klassiker är att 

människan blir sjuk när den väl varvar ner, hävdar Bengt Arnetz.
107

 

 

I alla åldrar är det mer förekommande att arbetare upplever sitt hälsotillstånd som dåligt än att 

tjänstemän gör det. Arbetare har mer hälsobesvär och högre dödlighet än tjänstemän. 

Skiljaktigheter i arbetsmiljön och familjesituationen är viktiga orsaker till skillnader i hälsa 
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mellan de olika grupperna. En vuxen individs hälsa påverkas av levnadsomständigheter under 

alla delar av livscykeln.
 108
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5 Forskning - ålder är en individualiserad process 

Detta kapitel har som syfte att beröra begreppen ”ålder” och ”åldersdiskriminering” utanför 

arbetsrätten. Inledningsvis beskrivs det hur åldersdiskriminering kan grunda sig i fördomar, 

förväntningar och attityder. Avslutningsvis framhävs begreppet ”ageism” och dess innebörd. 

  

5.1  Förväntningar, fördomar och attityder 

Åldersdiskriminering är troligtvis den mest accepterade formen av fördom som existerar i 

dagens samhälle, samt den form av diskriminering som det tas lättast på.
109

 Under år 2001 

genomförde Riksförsäkringsverket en undersökning av arbetsgivares attityder till äldre. 

Studien visade att cirka sju av tio personalchefer, sällan eller aldrig nyanställer personer över 

50 år. Trots detta ansåg bara var femte personalchef att unga personer är mer produktiva. DO 

har, allt efter att myndighetens arbete utvecklats på området, kunnat konstatera att 

åldersdiskriminering främst drabbar personer som generellt räknas som yngre eller äldre. 

Detta betyder dock inte att medelåldern på något sätt skulle vara en period i livet fri från 

åldersdiskriminering.
110

 På samma sätt visar studier av både kvinnor och män att upplevd 

åldersdiskriminering var högst bland dem i åldern 18−26 år samt 61−92 år och lägst bland 

dem i åldern 33−50 år.
111

  

 

Ålder är en diskrimineringsgrund som är föränderlig och inte förhåller sig till någon enkel 

struktur.   Varje människa ändrar konstant sin åldersposition vare sig den vill eller inte, men 

det går bara att gå i en riktning, att blir äldre. Det finns en allmän uppfattning om att 

åldersdiskriminering handlar om att unga vid en viss tidpunkt har rätt att ta över efter de äldre 

och att de äldre då har skyldighet att kliva åt sidan. Åldersdiskriminering handlar om äldre 

människors brist på rättigheter som främst berör arbetslivet, men även om den 

åldersdiskriminering yngre utsätts för.
112
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Åldersdiskriminering grundar sig främst på förväntningar. Förväntningar om att människan 

har olika rättigheter under olika delar av sitt liv. I arbetslivet har många bilden av att vissa 

rättigheter får en anställd helt enkelt vänta på, de kommer med tiden. Den uppfattningen 

samspelar ofta med föreställningen om att kompetens eller erfarenhet handlar om antal år i 

tjänsten, eller bara antalet år för en och samma arbetsgivare. Detta drabbar i hög grad yngre 

och står i strid med tanken om ett samhälle grundat på idén om att alla människor främst skall 

bedömas utifrån sina meriter.
113

 I alla typer av samhällen har framför allt vissa roller och 

funktioner i stor utsträckning förknippats med vissa åldersgrupper därför att ålder, utöver att 

vara ett biologiskt fenomen och en kronologisk bestämmelse, också är en grundläggande 

faktor vid alla former av social organisation. Att ungdom uppskattas betyder inte 

nödvändigtvis att motsatsen gäller, det vill säga att ålderdom föraktas.
114

  

 

Åldrandet är en individualiserad, unik process där generella mönster av tillväxt inte kan 

förväntas under någon period i livet. Trots det finns det ändå generella fördomar som kvarstår 

i samhället, om att de äldre exempelvis är fysiskt olämpliga för arbete, att de inte kan hantera 

förändringar och att de längtar efter pensioneringen. Dessa generaliseringar och stereotyper 

kan spela en betydande roll genom att ledning och personal kan fungera som förmedlare av 

”ålderistisk” kommunikation och diskriminering mot de äldre arbetstagarna. Konsekvenserna 

för dessa fördomar kan vara förödande för äldre anställda, som kan drabbas genom minskad 

självkänsla och psykisk ohälsa. Dock kan konsekvenserna även drabba företag, vilka kan vara 

mottagare av äldre arbetstagares minskning av produktivitet samt stämningar från äldre 

arbetstagare som anser sig vara diskriminerade på grund av sin ålder.
115

 

 

Att tänka på åldrande endast i termer av år ger en missvisande bild av en persons 

arbetsförmåga. Flera faktorer är utmärkande för hur en person själv tänker sitt framtida 

yrkesarbetande, exempelvis den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, upplevd 

arbetsförmåga, besvär, sömn och återhämtning, yrke, anställning, arbetsuppgifter, familj och 

utbildning. Faktorer som kroppsligt tungt arbete, en känsla av ensamhet och brist på tillräcklig 

vila mellan arbetspassen är sådana som är särskilt utmärkande för män som inte tror att de 
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kommer arbeta fram till 65. Män som kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65 har oftast 

gemensamt att de är högutbildade och har oregelbundna arbetstider.
116

 

 

5.2 Ålderism 

Begreppet ”ageism” introducerades av psykiatern Robert Butler i slutet av 1960-talet.
117

  Till 

svenska är begreppet översatt med ”åldersdiskriminering, diskriminering på grund av 

ålder”.
118

 Butler hade med sitt nya begrepp gett namn åt en företeelse som var välkänd men 

som hade saknat namn.
119

 I Sverige har begreppet fått lydelsen ”ålderism” och det har börjat 

användas av forskare som studerat hur ålder samt åldersnormer begränsar äldre människors 

möjligheter att delta på samma villkor i arbetslivet och samhället i övrigt. På svenska har 

begreppet definierats som ”stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en 

människas ålder och som kan leda till diskriminering”.
120

 Under åren har en mängd 

definitioner presenterats för begreppet. Definitionsförslagen karaktäriseras genomgående av 

två motsättningar. För det första om ålderism endast skall avser diskriminering av äldre eller 

gälla samtliga åldrar. För det andra om ålderism endast avse negativ diskriminering, eller skall 

det avse positiv särbehandling också?
121 

 Att åldersdiskriminering diskuterats med olika 

begrepp innebär att det saknas en enhetlig forskning om trakasserier och diskriminering 

baserade på ålder. Den begränsade användningen av begreppet ”ålderism” utanför den 

socialgerontologiska
122

 forskningen innebär också att åldersdiskriminering endast i mindre 

omfattning uppmärksammats vid studier av andra åldersgrupper.
123

  Forskningen av 

socialgerontologi kan i allra högsta grad vara medskyldig till att det finns en negativ syn på 

åldrande och äldre. Detta på grund av att den ständigt har belyst försämringar i funktioner och 

förmågor, skriver Bill Bytheway som under flera år har bedrivit forskning om äldre 

människor.
124
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Ålderism i arbetslivet begränsar eller tar ifrån individen hans eller hennes rätt till arbete. 

Genom diskriminerande förfaringssätt kan en anställd tvingas att lämna arbetet i förtid vid en 

viss ålder.
125

  En process som kan utgöra utgångspunkt för åldersdiskriminering är myten om 

att yngre personal stannar kvar en längre tid på arbetsplatser än vad äldre gör som närmar sig 

pensionsåldern. Denna myt, som upprätthålls av den lagstadgade pensionsåldern, kan utgöra 

grund för diskriminering av äldre vid bland annat rekryteringssituationer och vid fördelning 

av viktiga resurser.
126
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6 Analys  

I denna analysdel är syftet att sammanställa gällande rätt samt att belysa om den bör 

förändras. Till en början jämförs svensk lagstiftning med EU och arbetslivsdirektivet. Vidare 

utreds turordningsreglerna i enighet med 22 § LAS, pensionsavgången enligt 32 a samt 33 §§ 

LAS,  och sist den kollektivavtalade semesterförmånen. Detta för att se om de uppfyller 

kraven för att undanta förbudet mot åldersdiskriminering och därmed kan benämnas som 

positiv särbehandling på grund av ålder. 

  

6.1 Sveriges reglering är förenlig med EU 

EU:s kamp mot diskriminering är en stor och viktig fråga för organisationen och dess 

medlemsstater. Sysselsättningen och arbetsmarknaden är två grundläggande faktorer när det 

gäller att ge lika möjligheter för alla och bidrar främst till att medborgarna fullständigt kan 

delta i det ekonomiska, sociala och kulturella livet. Därför är det viktigt att bekämpa 

diskriminering inom dessa områden. I EU-rätten är det stadgat att all diskriminering på grund 

av ålder skall vara förbjuden. Detta är därmed en grundläggande värdering som även uttrycks 

i svensk grundlag. Diskrimineringsbegreppet är enhetligt utformat och skall därmed ha 

samma lydelse i varje EU-land. Enligt svensk lag är direkt och indirekt diskriminering av 

arbetstagare i olika sammanhang förbjuden.  Direkt diskriminering innebär att någon 

missgynnas och beskrivs som att lika fall skall behandlas lika. Indirekt diskriminering innebär 

att någon missgynnas av en bestämmelse, handling eller ett kriterium som verkar neutral men 

som särskilt kan diskriminera en viss ålder. Principen beskrivs som att olika fall skall 

behandlas olika. 

 

EU:s arbetslivsdirektiv (2000/78/eg) förbjuder indirekt och direkt åldersdiskriminering i 

arbetslivet. I direktivet definieras inte ålder, utan det anges endast indirekt att både yngre och 

äldre skyddas. Det framgår dock att särskild vikt skall läggas vid stöd till äldre arbetstagare 

för att underlätta deras deltagande i arbetslivet. Att direktivet främst skall skydda de äldre 

samtidigt som direktivet inte skall påverka pensionsåldern är för mig motsägelsefullt. Skall 

EU och direktivet skydda de äldre så borde möjligheten att påverka pensionsåldern vara ett 

lämpligt och nödvändigt medel. Arbetslivsdirektivet syftar bland annat till att öka 

åldersmångfalden inom sysselsättningen. Jag ställer mig tveksam till om direktivet har 
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uppfyllt detta, och då utgår jag främst från Sverige. Åldersmångfalden ökar åtminstone inte 

genom pensionsavgångar eller de svenska turordningsreglerna. 

 

Den gällande diskrimineringslagen i Sverige bygger bland annat på äldre lagstiftning och 

arbetslivsdirektivet. Avtal som inskränker en persons rättigheter och skyldigheter är enligt 

lagen ogiltiga. I lagen avses med ålder uppnådd levnadslängd, vilket betyder att lagen 

omfattar varje människa. Åldersdiskriminering är förbjuden i arbetslivet och även inom 

utbildningsverksamhet. Diskrimineringsförbudets syfte är att en arbetssökandes/arbetstagares 

ålder inte skall beaktas. Sverige har valt att definiera begreppet ”ålder”, vilket direktivet inte 

uttryckligen gjorde. Därmed omfattas varje människa i Sverige av diskrimineringsförbudet. 

Lagen siktar därmed inte enbart på att skydda de äldre, som det kan tolkas i direktivet. 

 

Direktivet omfattar endast minimikrav vilket betyder att medlemstaterna får gå längre för att 

ta tillvara principen om likabehandling än vad direktivet kräver. Efter att ha studerat 

arbetslivsdirektivet och sedan jämfört det med svensk rätt så är det min uppfattning att 

Sverige uppfyller minimikraven för direktivet. Genom att ha skapat en gemensam lagstiftning 

angående diskriminering är mina personliga reaktioner att Sverige har tagit detta på fullaste 

allvar, trots att det krävdes några extra år för att få direktivet implementerat. Frågan är dock 

om EU:s medlemsländer behöver gå längre än vad direktivet kräver för att uppnå en jämställd 

arbetsplats oberoende av ålder? Även om minimikraven anses uppfyllda kan vissa detaljer 

ifrågasättas, vilket även kommer att ske längre fram i kapitlet.  

 

6.2 Stort utrymme för undantag  

- den allmänna rättsprincipen mister en del av sin effekt 

 I fråga om ålder som diskrimineringsgrund godkänner direktivet medlemsstaterna ett större 

utrymme för undantag jämfört med övriga diskrimineringsgrunder.  Särbehandling på grund 

av ålder är berättigat dels om det inom ramen för den nationella rätten kan motiveras av ett 

välgrundat socialpolitiskt mål på ett objektivt och rimligt sätt. Dels att åtgärderna för målet är 

lämpliga och nödvändiga. De mål som kan anses vara berättigade skall vara av allmänt 

intresse och inte utifrån arbetsgivarens eget intresse. Medlemsländerna har stort utrymme för 

att själva välja åtgärder för att uppnå målen så länge inte principen om likabehandling på 

grund av ålder undangrävs. I svensk lagstiftning finns det två undantag gällande 

åldersdiskriminering inom arbetslivet: 



37 

 

1. Det är berättigat att tillämpa åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande eller 

invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal.  

 

2. Särbehandling på grund av ålder berättigat om det finns ett motiverat syfte och att de 

åtgärder som utnyttjas är lämpliga samt nödvändiga för att uppfylla syftet. 

 

 Det andra undantaget innefattar ett ”större utrymme för bedömning” som även framhävs i 

direktivet samt EU-praxis. Vilket leder till att gränsen mellan åldersdiskriminering och 

berättigad särbehandling på grund av ålder blir väldigt diffus och oklar. Exempelvis så var det 

åldersdiskriminering när flygbolaget SAS
127

 sade upp bemanningen som var över 60 år i syfte 

att bland annat trygga ungas sysselsättning. AD fastställde att åtgärderna inte var lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet. Det var dock inte åldersdiskriminering när livstidsanställda 

åklagare tvingades går i pension vid 65 år om det fanns motiverade mål, vilket EU-domstolen 

bedömde att det fanns
128

. Då syftet bland annat var att främja ungas sysselsättning samt uppnå 

en lämplig åldersstruktur.  Det är således en definitionsfråga var gränsen går mellan 

åldersdiskriminering och berättigad särbehandling. Min åsikt är att när det ges ett så pass stort 

utrymme för bedömning så tappar diskrimineringsgrunden en del av sin verkan.  

 

”Mangold-fallet”
129

 är ett exempel där syftet att underlätta en viss åldersgrupps 

anställningsbarhet var legitimt men åtgärderna för att uppnå detta varken var lämpliga eller 

nödvändiga. Dessutom fastslogs det i målet att åldersdiskriminering är en allmän rättsprincip. 

Vilket innebär att förbudet mot åldersdiskriminering gäller som en direkt följd av EU-

fördraget i alla medlemsstater, även om det inte finns någon nationell lagstiftning. Att 

domstolen fastslog åldersdiskriminering som en allmän rättsprincip bevisar att EU anser detta 

som oerhört viktigt och prioritera detta framför en rad andra regler. Detta möjligtvis på grund 

av att ålder som diskrimineringsgrund skiljer sig från övriga genom att den omfattar varenda 

människa och inte endast en viss kategori.  

 

6.3 Lagstiftningen motsätter sig forskningen 

Ålder betraktas allt mer som en egenskap för att underlätta kategorisering, klassificering och 

sortering av människor. Genom att människan förknippas med sin ålder så förnekas den 
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 C-159/10, C-160/10. 
129

 Mål C-144/04. 
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systematiskt resurser som andra får tillgång till. Till exempel så har en 40-årig anställd rätt till 

fler semesterdagar än den som är yngre eller att den som fyller 67 år plötsligt har ett 

minimerat anställningsskydd jämfört med sina yngre kollegor. Ålder som 

diskrimineringsgrund skiljer sig, som sagt, från de övriga diskrimineringsgrunderna. Detta på 

grund av att den är föränderlig och inte förhåller sig till någon enkel struktur.  Åldrandet är 

inte generaliserbart, trots detta finns det ändå fördomar, stereotyper och förväntningar i 

samhället om hur en viss åldersgrupp är. Antingen är du ung och dum, eller gammal och vis. 

Med största sannolikhet finns det arbetsgivare som generaliserar genom antagande om att 

äldre är fysiskt olämpliga eller att yngre är oerfarna och illojala. Utifrån dessa föreställningar 

tror jag att åldersdiskriminering en gång i tiden tog sin början. För att undvika att 

arbetstagarna enbart skulle förknippas och kategoriseras efter sin ålder behövdes någon form 

av skydd. 

 

Ålder har numer en viktig funktion i rättsliga sammanhang. Det är lagenligt att göra vissa 

saker ena året men inte när du har blivit ett år äldre Jag är skeptisk till att enbart ålder 

oberoende av någonting annat har fått en sådan auktoritet i dagens samhälle. För oftast är det 

inte ålder som avgör hur gammal eller ung du är utan ”hur du känner dig”. Enbart åldrandet 

utgör en missvisande bild av en arbetstagares prestationsförmåga. Det är fler faktorer som 

spelar in, bland annat sömn, yrke, arbetsmiljö, familj och listan kan göras längre. Forskning 

visar att ålder är en individualiserad process, vilket inte lagstiftningen verkar vara medveten 

om.  

 

6.4 Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering?  

Reglerna i LAS är vad lagstiftaren benämner som en skyddslagstiftning, vilken främst syftar 

till att skydda den äldre arbetstagaren. Att äldre arbetstagare innehar fördelar är således inte 

åldersdiskriminering utan ett sätt för att skydda den anställde. Både lagar och kollektivavtal 

utgår många gånger från att en viss förmån gynnar den som har en viss ålder. Det som kan 

ifrågasättas är om bestämmelserna i svensk rätt som har ett hänsynstagande till ålder kan 

motiveras på ett objektivt och rimligt sätt eller om lagarna står i konflikt med 

arbetslivsdirektivets förbud mot åldersdiskriminering? 
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6.4.1 Turordningsregeln prioriterar kompetensen  

Turordningsregeln innebär att den arbetstagare som har kortast anställningstid blir uppsagd 

och vid lika lång anställningstid har den äldre företräde till fortsatt anställning. Detta innebär 

att 22 § LAS har ett indirekt hänsynstagande till ålder. Lagstiftningens syfte är att ge ett skydd 

åt de äldre arbetstagarna. Att främja äldre arbetstagares möjligheter att få eller behålla ett 

arbete är enligt förarbeten till Diskl. ett exempel på berättigad särbehandling. Genom att göra 

en bokstavlig tolkning av 22 § LAS så bidrar paragrafen till att åldersmångfalden minskar, på 

grund av att de äldre i regel får företrädesrätt. Arbetslivsdirektivets syfte var det motsatta, det 

vill säga att öka åldersmångfalden på arbetsplatsen. Det jag vill ifrågasätta är om 

turordningsreglerna är en lämplig och nödvändig åtgärd för att skydda den äldre 

arbetskraften? Är det en lämplig åtgärd att de äldre gynnas på de yngres bekostnad? Eller 

missgynnas egentligen de yngre i praktiken? 

 

Det kan göras avvikelser från 22 § LAS genom ett kollektivavtal. Det finns alltså en möjlighet 

för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att avtala om andra turordningsregler, 

kompetens kan således ge högre prioritet. Något som jag tror att få är medvetna om och som 

därför är viktigt att belysa är att turordningsreglerna inte rättfärdigar att en arbetstagare får 

företrädesrätt till ett arbete som han inte kan sköta. Det krävs samma kvalifikationer som en 

nyanställd skulle haft för att en arbetstagare skall få behålla sitt arbete vid en eventuell 

uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren ges således utrymme för att kunna behålla 

kompetens inom företaget. Möjligtvis ges arbetsgivaren inte det bredaste utrymmet då de 

samtliga anställda förhoppningsvis bör ha samma lägstanivå som en nyanställd. Arbetsgivaren 

upprättar dock kraven för befattningen och AD godkänner så länge kraven är motiverade. På 

så vis kanske arbetsgivaren kan styra sina uppsägningar och förhoppningsvis behålla den 

anställde med spetskompetens? Den som är yngre och har kortare anställningstid ges därmed 

en god chans att behålla sitt jobb så länge den anses ha bra kvalifikationer. 

 

Det verkar till synes föras en debatt i Sverige om huruvida turordningsreglerna skall förändras 

eller inte, då flera anser att turordningsreglerna utesluter ungdomar från arbetsmarknaden. 

Skall avgörandet för turordningen ligga i kompetensen istället för anställningstiden? 

Personligen har jag svårt att se hur avgörandet skulle kunna fästas i kompetensen. För mig är 

det ett begrepp som är oerhört svårt att definiera. Det bör även tilläggas att kunskap kan vara 

svår att synliggöra då de anställda utför den på ren automatik. Skulle kompetensen vara 
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avgörande borde all kompetensutveckling dokumenteras, vilket skulle innebära ett orimligt 

extraarbete. Förmodligen skulle det skapas ännu mer debatt om turordningsreglerna avgjordes 

beroende på kompetensen. Det viktigt att framhäva att om det görs ändringar i lagen så 

kommer även det leda till konsekvenser. Tack vare att det indirekt är en ”åldersreglering” så 

berörs alla människor genom att alla innehar en ålder, vilket bidrar till att varje människa kan 

bilda sig en åsikt. Ett scenario jag har tänkt på är om vi skulle avskaffa turordningsreglerna, 

hur hade uppsägningarna på grund av arbetsbrist sett ut då och hur hade reaktionerna varit? 

Skulle yngre blivit mer attraktiva att anställa då? Förhoppningsvis hade arbetsgivarna inte låtit 

arbetstagarnas ålder avgöra utan sett till företagets överlevnad. Dessvärre försvinner troligen 

syftet med turordningsreglerna då, att skydda de äldre. 

 

Något som är oerhört intressant att framhäva är att år 2008 hade hela 97,5 procent av de 

arbetslösa ungdomarna aldrig varit i en situation där turordningsreglerna ens teoretiskt kan ha 

påverkat deras arbetslöshet
130

. Vilket betyder att endast 2,5 procent hade blivit arbetslösa efter 

utnyttjandet av en turordningslista.  Av detta att döma så verkar inte de yngre missgynnas så 

hårt av turordningsreglerna som politiker med flera påstår. Kan det vara så att de ungdomar 

som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, är de som har minst kompetens i företaget 

och som därför måste sägas upp för att rädda organisationen? Det kan även vara av den enkla 

anledningen att den yngre arbetskraften i regel inte omfattas av turordningslistan då de 

vanligtvis kanske har en visstidsanställning och därmed tillhör den grupp som arbetsgivaren 

säger upp i första hand. Detta kan även inkludera dem som är anställda på arbetsplatsen via ett 

bemanningsföretag.  

 

 Erfarenhet är vanligen den äldre arbetskraftens starka sida eftersom den indirekt är kopplat 

till ålder. På så vis har äldre generellt sett ett försprång gentemot de yngre. Jag tror att det kan 

finnas en sanning i att dagens samhälle kräver en högre utbildning än gymnasiet för att säkra 

sin trygghet inom arbetslivet. Att ungdomsarbetslösheten är där den är kanske inte behöver 

grunda sig i arbetsrätten utan att det är i utbildningssystemet vi skall söka? Ungdomar 

behöver bli motiverade till att fortsätta läsa efter gymnasiet och utbildningsprogram bör 

alternativt ses över för att göra studenterna mer attraktiva på arbetsmarknaden.  Förslagsvis 

kan fler utbildningar ha ett större samarbete med företag genom att exempelvis erbjuda 

praktik, sommarjobb eller extrajobb. På så sätt skapar studenterna sig både erfarenhet och en 
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”inkörsport” till arbetsmarknaden.  De äldre har jobbat sig uppåt för att ha hamnat där de är 

idag, troligtvis i tryggt förvar för en uppsägning på grund av arbetsbrist. På samma sätt måste 

de yngre arbeta sig uppåt. Konkurrensen har säkerligen ökat nu jämfört med tidigare, men 

samtidigt har förutsättningarna och möjligheterna för att etablera sig på arbetsmarknaden 

också ökat. 

 

6.4.2 22 § LAS - en skyddslag för äldre 

Sammantaget hävdar jag att turordningsreglerna har ett motiverat syfte, att skydda de äldre. 

Bokstavligt tolkat missgynnar regeln den som är yngre, men i praktiken så tyder inget resultat 

på att yngre missgynnas i någon större grad. Missgynnas dem så är det på grund av deras 

bristande kompetens och erfarenhet, vilket i och för sig indirekt kan förknippas med åldern.  

Jag tror att orsaken till att den yngre arbetskraften blir uppsagda inte är turordningslistan utan 

grunda sig i annat. Visstidsanställningar och bemanningsbranschen kan mycket möjligt vara 

bidragande faktorer till varför de yngre sägs upp i ett första skede.  

 

Arbetsgivaren har således möjlighet att dels göra avsteg från turordningsreglerna, dels själv 

sätta upp motiverade krav för befattningen. Personligen tror jag att kompetens redan spelar en 

stor och viktig roll vid skapandet av en turordningslista, en större roll än vad många är 

medvetna om. Kompetens är dock någonting som människan i dagens samhälle måste kämpa 

för att uppnå, det är inget som bara kommer till en som ett brev på posten.  

 

6.4.3 Avgångsskyldigheten – inte bara en skyddslagstiftning 

I svensk lagstiftning är det stadgat att tillämpning av åldersgränser för rätt till 

pensionsförmåner inte hindras av förbudet mot åldersdiskriminering. Svensk reglering om 

pensionsålder, 32 a och 33 §§ LAS, tar exakt sikte på en  arbetstagares ålder och betraktas 

därför som ett berättigat undantag från förbudet mot åldersdiskriminering. Särbehandlingen 

sägs vara lagenlig och motiveras med att det kan vara ekonomiskt ändamålsenligt att upprätta 

en allmän åldersgräns för pensionsrätt. Tanken med pensionsåldern är att ”pensionärer” inte 

skall förlora ekonomiskt på att bli uppsagda. Dock, gällande AD 2012 nr 3 så har en före detta 

anställd uppenbarligen förlorat ekonomiskt genom att han pensionerades utan att 

arbetsgivaren tog hänsyn till hur liten pension han hade fått. Tingsrätten begärde därmed 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågorna som ställdes till EU-domstolen var dels om 
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avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är en berättigad särbehandling på grund av ålder när det 

inte preciseras vilket mål eller syfte regeln har. Dels om de svenska reglerna anses lämpliga 

och nödvändiga med tanke på att de inte tar hänsyn till hur stor pension en 67-åring får. 

Arbetslivsdirektivet förtydligade att direktivet inte kommer att påverkar de nationella 

bestämmelserna om pensionsåldern. Av detta ges jag intrycket av att EU ännu inte har tagit 

ställning i frågan gällande om en allmän pensionsålder skall betraktas som diskriminering på 

grund av ålder eller inte.  

 

Som huvudregel gäller att endast ålder i sig inte kan utgöra saklig grund för uppsägning, men 

däremot utgör uppnådd gällande pensionsålder grund för pensionering. Vid uppnådd 

pensionsålder har en arbetstagare inte rätt att vara kvar som anställd på företaget om inte 

arbetsgivaren så önskar. Stannar den anställde kvar efter en ålder av 67 år så har arbetstagaren 

inte alls samma rättigheter som den yngre. En arbetstagare som är 67 år fyllda har bland annat 

inte rätt till att tillämpa turordningsreglerna och har inte heller någon företrädesrätt vid 

återanställning. Vidare har arbetstagaren endast en månads uppsägningstid oavsett hur länge 

denne har varit anställd på företaget. Den som har gett sina bästa arbetsår till sin arbetsgivare 

belönas således i situationer då det råder arbetsbrist framför dem som har arbetat en kortare 

tid. När arbetstagarna sedan fyller 67 år har de plötsligt ett kraftigt försvagat 

anställningsskydd och löper en stor risk att bli uppsagda. 

 

Ovan nämndes att resultat av forskning visar att åldrande är en högst individuell process. 

Trots det så generaliserar lagstiftningen och drar alla som uppnår 67 år över en kam. Vidare 

framhäver forskning att flera faktorer är utmärkande för hur en person själv tänker om sitt 

framtida yrkesarbetande. Kroppsligt tungt arbete, en känsla av ensamhet och brist på 

tillräcklig vila mellan arbetspassen är faktorer som är särskilt utmärkande för män som inte 

tror att de kommer arbeta fram till en ålder av 65. Män som kan tänka sig att fortsätta arbeta 

efter 65 har oftast gemensamt att de är högutbildade och har oregelbundna arbetstider. Detta 

bör tyda på att lagstiftningen inte kan fastställa en allmän åldersgräns för pensionering. Olika 

yrken skiljer sig oerhört mycket åt i dagens läge. Har en person haft ett kroppsligt tungt arbete 

och bullrig arbetsmiljö med arbetstiderna 7.00-16.00 i över 40 års tid så är det högst trovärdigt 

att arbetstagaren inte önskar jobba längre än till pensionen.  Sedan finns det självfallet 

undantag då det finns arbetare som identifierar sig med sitt jobb och där arbetet i sig ökar 

livsglädjen för den äldre. Deras arbete skall inte berövas dem om de inte själva begär det eller 

tydligt visar att de inte längre är dugliga. De kategorier av arbetstagare där jag tror att det 
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finns flest antal personer som arbetar efter pensionen är exempelvis jurister, läkare, arkitekter 

och veterinärer. Detta är yrken där en anställd aldrig kan bli fullärd, och där det generellt tar 

lång tid att nå en sådan kunskapsnivå att den anställde självständigt kan fungera i yrket.  

 

Är en arbetssökande nära pensionsålder ses det som ett berättigat skäl för att inte anställa 

personen på grund av att det kan bli orimligt stora kostnader för arbetsgivaren. Detta är ett 

skäl som troligtvis har formats av förväntningar samt stereotyper och som arbetsgivaren med 

största sannolikhet tar hänsyn till vid en nyanställning. Vidare borde det innebära en stor 

förlust för företag om de har en policy som säger att varje anställning skall avslutas vid 67 års 

ålder. Visserligen kan en åldersgräns bidra till att rättvist fördela jobben mellan generationer. 

Dock anser jag samtidigt att äldre skulle kunna öka mångfalden på samma sätt som unga. 

Personal i olika åldrar borde gynnas av ett erfarenhetsutbyte.  

 

6.4.4  De lege ferenda – hur lagen bör skapas 

Att en arbetstagare näst intill skall mista sitt anställningsskydd efter en viss uppnådd ålder 

anser jag vara åldersdiskriminerande. Enligt min mening går det inte att urskilja ett motiverat 

syfte för detta. Väljer arbetsgivaren att låta en anställd arbeta kvar efter 67 års ålder så skall 

denne ha samma rättigheter som övriga anställda. Så länge en arbetstagare visar att den är i 

gott skick för att sköta sina arbetsuppgifter så finns det ingen giltig anledning till att varken 

minimera dess anställningsskydd eller säga upp den mot sin vilja. Jag anser att den som vill 

måste kunna få en chans att bevisa att den fortfarande är duglig till arbete. Genom exempelvis 

arbetstester, läkarintyg eller hälsokontroller så skulle detta enkelt kunna gå att besvara. Till 

skillnad mot 32 a § LAS bör det göras en individuell bedömning utefter var och ens förmåga. 

Enligt forskning går det inte att generalisera utefter en ålder, då varje människa har en unik 

historia bakom sig som spelat in på ens hälsa och arbetsförmåga med mera.  

 

Förslagsvis kan det upprättas en skälig lägstanivå då arbetstagaren har rätt till att gå i pension 

men samtidigt ha rätt att kvarstå i tjänsten om så önskas. På så vis riskerar ingen att 

pensioneras utan en ekonomisk trygghet, vilket även skall vara lagstiftningens grundtanke. En 

”skälig lägstanivå” för hur länge människor skall vara yrkesverksamma under sin livstid krävs 

för att landet skall kunna åstadkomma en ekonomisk stabilitet. 
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6.4.5 Förlängd semester för äldre missgynnar den yngre arbetskraften 

Att tillgodose äldre arbetstagares ökade behov av vila klassas som berättigad särbehandling på 

grund av ålder. Ålderskriterier som finns i kollektivavtal kan syfta till att främja eller skydda 

exempelvis äldre. Förlängd semester skall syfta till att äldre i ökad utsträckning skall kunna 

arbeta fram till pensionen.  Kollektivavtal som ger rätt till fler semesterdagar som 40-åring än 

som 39-åring är bestämmelser som har ett direkt hänsynstagande till ålder.  Denna 

bestämmelse finns att finna i flera organisationers kollektivavtal. Ett mönster som går att 

urskilja efter undersökningen är att tillämpningen av denna förmån främst används för yrken 

där det krävs en akademisk utbildning. Exempelvis så finns detta avtalat hos vårdförbundet, 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och hos Saco-s, som förhandlar åt statligt anställda 

akademiker. Den avtalade åldersförmånen går dock varken att finna i If Metalls teknikavtal 

eller i Byggavtalet. De två sistnämnda fackförbunden organiserar medlemmar som, vad jag 

anser, har ett fysiskt slitsamt arbete till skillnad mot de övriga. Sjuksköterskor verkar förvisso 

ha ett stressigt och slitsamt arbete, men det är inte mer fysiskt betungande än för bygg- och 

industriarbetarna. Något som är intressant att tillägga här är även att en studie visar på att det 

är mer förekommande att ”arbetare” i alla åldrar upplever sitt hälsotillstånd som dåligt än att 

tjänstemän gör det. Dessa avtalsmässiga skillnader tyder, enligt min mening, på att det inte tas 

någon hänsyn till om arbetstagarna faktiskt blir utslitna och behöver mer vila. Skillnaderna 

beror med största sannolikhet på hur skickliga respektive fackförbund är vid 

förhandlingsbordet. En skälig förklaring skulle faktiskt kunna vara den att arbetsgivaren 

betalar i tid istället för pengar.  Arbetsgivaren gick inte med på löneökning men istället får 

den anställde fler semesterdagar när den fyller 40 år? Rimligen bör behovet av vila och längre 

semester vara större för de fysiskt påfrestande yrkena inom exempelvis industri och bygg. 

Vidare anser jag därmed att förmånen inte borde vara avtalsbaserad utan gälla som lag för 

varje organisation i landet. 

 

Semesterförmånen skall främja äldres större behov av återhämtning men även anställdas 

möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv. Målet med avtalsregeln har ett motiverat 

syfte. Däremot är jag ytterst tveksam till om åtgärderna för att uppnå syftet är lämpliga samt 

nödvändiga. Det finns ingen forskning som säger att en 50-åring kräver mer återhämtning än 

vad en 30 åring gör. Därmed bör ett ifrågasättande till varför lagstiftningen har använt sig av 

åldersgränser för att rättfärdiga när en anställd har rätt till längre semester vara på sin plats. 

Sett till en människas hela livsförlopp så undrar jag om inte människan har den mest hektiska 
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perioden runt 30-årsåldern. Då skall det mesta ske så som att bilda familj, ha småbarn, skaffa 

hus, underhålla och renovera hus, ha ett hälsosamt yttre, vara lycklig och samtidigt etablera 

sig på arbetsmarknaden.  Mer trovärdigt är att fler semesterdagar hade varit mer befogat runt 

en ålder av 30 än 50. Vid en uppnådd ålder av 50 år är barnen troligtvis självgående och 

utflugna, hemmet är färdigspikat och så vidare. Med utgångspunkt i ovanstående så finns det 

inget motiverat syfte till att en småbarnsförälder skall ha mindre semester än sin 50-åriga 

kollega. Påståendet att det behövs mer vila när en person når 50 år skulle möjligtvis kunna 

bygga på en ren mytbildning.  

 

Forskningen tyder på att semester är en utmärkt åtgärd för att hjälpa arbetstagare att återhämta 

sig helt från arbetet. Vidare påstår forskare att det inte spelar någon roll hur lång semester en 

människa har, utan att det istället finns ett starkt biologiskt stöd för att sprida ut semestern 

under hela året. Det finns, som även nämndes ovan, ingen forskning som visar att en 

människa är i större behov av vila vid 50 års ålder än vid 30. En individs hälsa påverkas av 

levnadsomständigheter under alla delar av livscykeln. Att med detta som grund lagstifta om 

längre semester påvisar tydligt att lagstiftningen inte har tagit hänsyn till forskningen. 

Behovet av vila är oberoende av ålder och påverkas troligtvis av andra faktorer. Tänkvärda 

faktorer skulle kunna vara typ av yrke, arbetsmiljö, hälsa och familjeförhållanden.  

 

6.4.6 Semesterns längd bör vara lika för alla åldrar 

Oberoende av ålder så sliter den anställde troligtvis lika mycket som övriga kollegor och har 

därmed rätt till lika mycket vila som någon annan. I skrivande stund ifrågasätter jag om den 

rättsliga vägen är den enda rätta vägen att gå, med andra ord borde lagstiftningen i detta fall 

tagit mer hänsyn till ämnesområdets forskning. Förslagsvis borde inte antal semesterdagar 

regleras efter de anställdas ålder. Både ung som gammal behöver vila för att orka med livets 

alla delar.  

 

Det klassas som diskriminering när samma regel tillämpas i olika situationer. För mig betyder 

inte samma ålder att två människor befinner sig i samma situation. Det bör ses som självklart 

att det inte är lagenligt att avgöra semesterns längd utefter anställdas ålder. Därmed anser jag 

att åtgärderna för att uppnå syftet med att äldre skall klara av att arbeta till pensioneringen är 

olämpliga.  Jag anser att behovet av vila är lika individualiserat som en människas ålder och 

därför bedömer jag dessa åtgärder som åldersdiskriminerande. Med detta sagt delar jag inte 
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samma uppfattning som DO
131

, vilken förvisso medgav att kollektivavtalets konstruktion är 

missgynnande särbehandling på grund av ålder. Särbehandlingen hade dock ett berättigat 

syfte och de medlen som utnyttjades för att uppnå syftet ansågs lämpliga och nödvändiga. 

Vad DO grundade sitt fastställande på låter jag vara osagt, men det kan knappast har varit 

utefter vad jag nyss framhävt. 

                                                 
131

 DO (2009) Årsredovisning Diskrimineringsombudsmannen, s 21 (internet).  
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7 Resultat 

Uppsatsens resultat skall här presenteras. Frågeställningarna skall besvaras med hjälp av det 

som har studerats under uppsatsens gång. 

  

7.1 Svensk lagstiftning är åldersdiskriminerande för arbetstagare 

Hur förhåller sig de svenska regelverken till åldersdiskriminering och tillämpningen av dessa 

i förhållande till EU? En jämförelse av den svenska diskrimineringslagstiftningen och 

arbetslivsdirektivet visar att den svenska lagboken uppfyller minimikraven i direktivet.  Dock 

krävs det uppenbarligen mer än så för att öka åldersmångfalden och därmed skapa en 

jämställdhet på arbetsplatsen. 

  

Uppfyller den svenska lagstiftningen de krav på förbud mot åldersdiskriminering som EU 

uppställer? Förbudet mot åldersdiskriminering är inte absolut, tvärtom. Det ges ett stort 

utrymme för undantag vilket gör det svårt att precisera vart gränsen mellan 

åldersdiskriminering och positiv särbehandling på grund av ålder ligger. Utefter 

arbetslivsdirektivet och den svenska diskrimineringslagstiftningen att döma så finns det 

brister i den svenska regleringen gällande att undanta diskrimineringsförbudet mot ålder. 32 a 

samt 33 §§ LAS tillsammans med den kollektivavtalade semesterförmånen uppfyller inte 

kraven för att undanta förbudet mot åldersdiskriminering. Däremot är turordningsreglerna 

enligt 22 § LAS ett bra exempel på berättigad särbehandling på grund av ålder. 

 

Har lagstiftningen tagit hänsyn till den forskning som finns kring begreppen ”ålder” och 

”åldersdiskriminering”? Dessvärre verkar varken EU eller den svenska lagstiftningen tagit 

hänsyn till den forskning som finns om ålder och åldersdiskriminering. Åldrandet är ett så 

pass individuellt fenomen att arbetsrätten inte bör regleras utefter en arbetstagares ålder.  
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