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Abstract 
 
The hypothesis for this essay is that the protection of age discrimination in the labour 

market is inferior to that of other grounds of discrimination due to the fact that EU 

regulations as well as national provisions allows exemptions for age from the non-

discrimination principle. A legal method originating from traditional legal sources is 

used in order to determine the purpose and use of the regulation and illustrate how it 

could affect younger workers. In addition to legislation, collective agreements are 

examined and two areas of investigation; the Swedish 67-year rule and vacation 

benefits, are reviewed in an exemplifying purpose. The juridical inquiry and analysis 

illustrate, from a national and an EU perspective, the differences of treatment that can 

be justified on grounds of age as well as the possibility of positive actions and visualises 

possible consequences. The analysis concludes that the exemptions does not necessarily 

undermine the protection of age discrimination, but emphasise that there is risk of 

applying the exemptions even though purpose and measures can be questioned. The 

latter in relation to the lack of positive actions confirm the initial hypothesis and can 

affect young workers in a negative way.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen bygger på en hypotes om att ålder intar en svagare ställning på 

arbetsmarknaden i jämförelse med övriga diskrimineringsgrunder eftersom att det i 

större utsträckning finns lagregleringar som berättigar särbehandling på grund av ålder. 

I syfte att utröna regleringens bakomliggande syften och användning samt belysa hur 

den kan påverka yngre arbetstagare har en rättsvetenskaplig metod med grund i 

arbetsrättsliga rättskällor tillämpats. Utredning och analys belyser de utrymmen för 

berättigad särbehandling samt de möjligheter till aktiva åtgärder som klargörs i såväl 

nationell som EU-lagstiftning och exemplifierar möjliga konsekvenser. Granskningen är 

till viss del baserad på jämförelser mellan olika kollektivavtal och två undersöknings-

områden, 67-årsregeln och semesterförmåner, används i ett illustrerande syfte. Analysen 

visar på att undantagen inte nödvändigtvis underminerar åldersdiskrimineringsskyddet, 

men att det finns risk för att de används trots att syfte och åtgärder kan ifrågasättas. I 

kombination med avsaknaden av krav på aktiva åtgärder innebär det att den inledande 

hypotesen kan anses som bekräftad vilket riskerar att påverka yngre arbetstagare på ett 

negativt sätt.  
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1 Inledning 
 
Ålder infördes som diskrimineringsgrund i den svenska diskrimineringslagstiftningen 

som en konsekvens av EU:s arbetslivsdirektiv.1 Som diskrimineringsgrund är ålder 

intressant eftersom den baseras på en egenskap som till skillnad från övriga 

diskrimineringsgrunder präglas av en ständigt flytande och föränderlig karaktär.2  

Många människor kommer under sin livstid med stor sannolikhet att passera genom 

olika ålderskategorier och därmed även stundtals löpa större risk för att utsättas för 

diskriminering3 vilket föranleder vikten av att belysa ämnet. I förarbeten påpekas att 

vissa grupper, framförallt yngre och äldre arbetstagare, ska betraktas som särskilt 

skyddsvärda.4  Mot yttrandet kan det därför uppfattas som snedfördelat att den allmänna 

debatten och praxis hittills i stor utsträckning riktats mot äldre arbetstagares rättigheter 

och att de yngre ålderskategorierna inte åskådliggjorts i samma utsträckning.5 

I relation till diskrimineringslagstiftningens övriga diskrimineringsgrunder kan hävdas 

att ålder intar en särställning eftersom utrymme för undantag från icke-

diskrimineringsprincipen i större utsträckning möjliggjorts.6 I linje med arbetslivs-

direktivet7 finns i den svenska diskrimineringslagen (DL)8 två typer av berättigad 

särbehandling på grund av ålder. Det första undantaget är av generell karaktär och 

tillåter avsteg från diskrimineringsförbudet om någon utav de sex diskriminerings-

grunderna utgör ett särskilt yrkeskrav.9 Det andra undantaget är specifikt för ålder och 

syftar till att ge utrymme för övrig åldersfrämjande reglering på det arbetsrättsliga 

området.10 Det senare särbehandlingsutrymmet har vid ett flertal tillfällen behandlats av 

EU-domstolen vilket ger en fingervisning om vilka målsättningar som kan anses 

rättfärdiga att fler undantag för ålder ansetts legitima. Av EU:s praxis framgår dock att 

medlemsländerna givits stora friheter i samband med särbehandlingsutrymmet för 

ålder11 vilket väcker intresse för hur regleringen tolkats och nyttjats i Sverige.  

                                                
1 Proposition 2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering. s. 130.  
2 Numhauser-Henning, A. Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor. I Vänbok till   
   Ronnie Eklund. K. Ahlberg (red.) s. 439-473. Iustus förlag. Uppsala. 2010. s. 445-446.  
3 Roth, H. I. Diskriminering. SNS förlag. Stockholm. 2008. s. 43.  
4 Prop. 2007/08:95. s. 178.  
5 DO har hittills valt att uppmärksamma åtta fall av åldersdiskriminering varav endast ett berört en yngre arbetssökande.  
   http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringsarenden/?searchQuery=*&searchTypeId=2&SelectedDiscrimination 
   Types=Ålder. Hämtad 2016-03-15. 
6 Prop. 2007/08:95. s. 175. 
7 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling.  
8 SFS 2008:67. Diskrimineringslag.  
9 2 kap. 2 § 1 p. DL.  
10 2 kap. 2 § 4 p. DL.  
11 EU-domstolen. Mål C-144/04. Werner Mangold mot Rüdiger Helm. Dom av den 22 november 2005. p. 63.	  



  
 

2 

I den nationella arbetsrättsregleringen finns ett antal bestämmelser och 

överenskommelser som direkt eller indirekt kan kopplas till ålder. Exempelvis 67-

årsregeln i lagen om anställningsskydd (LAS)12 och åldersrelaterade semesterförmåner 

som återfinns i ett antal centrala kollektivavtal. Utifrån ett ungdomsperspektiv är det 

intresseväckande att belysa hur regleringarna förhåller sig till åldersdiskriminerings-

skyddet och vice versa. Hur påverkas den yngre ålderskategorin av äldre arbetstagares 

rätt till bibehållen anställning och hur motiveras åldersrelaterad semester? Frågorna 

leder i sin tur till ifrågasättandet av åldersdiskrimineringsskyddets tyngd i förhållande 

till övriga diskrimineringsgrunder.    

 
1.1 Problemformulering och syfte  
 
Ämnets problematik handlar i mångt och mycket om motstridiga och oförenliga 

intressen. Åldersdiskrimineringsskyddet omfattar alla ålderskategorier, men det framstår 

som tydligt att vissa åldersgrupper är mer skyddsvärda än andra. Paradoxen består i att 

skyddet för en åldersgrupp inte allt för sällan tillämpas på bekostnad av en annan. I 

exemplifierande syfte kan nämnas strävan efter minskad ungdomsarbetslöshet. Vi vill 

att yngre lättare ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden, samtidigt som vi vill att äldre 

arbetstagare ska ha möjligheten och rättigheten att behålla sin anställning. Frågan blir 

därmed vilket intresse som får företräde framför det andra och vilka konsekvenser det 

får.  

Uppsatsen syftar mot bakgrund av ovanstående till att beskriva och belysa den 

arbetsrättsliga regleringen av åldersdiskriminering ur ett ungdomsperspektiv.  

Utgångspunkten är att utreda bakomliggande syften och undersöka om ålder intagit en 

särställning i jämförelse med övriga diskrimineringsgrunder. I intention att beröra 

områden där ålder är en avgörande faktor har två undersökningsområden som 

presenteras nedan särskilt belysts. 

1.2 Frågeställning 
 
Vilken ställning på arbetsmarknaden intar ålder i förhållande till övriga 

diskrimineringsgrunder och hur kan det påverka yngre arbetstagare? 

                                                
12 SFS 1982:80. Lag om anställningsskydd.  
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1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. I det första kapitlet presenteras ämnet med 

tillhörande frågeställning samt de avvägningar som gjorts utifrån metod och material. 

Uppsatsens tre resterande kapitel ägnas åt utredning, analys och slutsatser. I anslutning 

till kommande kapitel finns ett inledande stycke som beskriver varje kapitels 

uppbyggnad och bakomliggande intention.  

 

1.4 Metod och material 
 
Utifrån avsikten att infria uppsatsens syfte har en rättsvetenskaplig metod tillämpats. 

Utgångspunkten är rättskällor likt lagar, förarbeten, praxis och kollektivavtal vilka 

spelat en avgörande roll vid utformningen av uppsatsens grundstomme. Inom ramen för 

frågeställningens är det av vikt att belysa de bakomliggande syften som motiverat de 

särskilda undantag som formulerats för åldersdiskriminering. EU-rättens avsaknad av 

förarbeten innebär att EU-domstolens praxis varit av stor betydelse för tolkningen av 

arbetslivsdirektivets innebörd vilket återspeglas i utredningens första del. De nationella 

motiven för utformningen av DL kan till stor del utläsas ur lagens förarbeten vilket 

medfört att svensk praxis använts i ett mer kompletterande syfte.  

Frågeställningen är utformad utifrån en hypotes om att ålder som grund för 

diskriminering intar en svagare ställning i jämförelse med lagens övriga 

diskrimineringsgrunder. Teorin baseras på antagandet om att det är konsekvensen av att 

lagtexten innehåller fler undantag för ålder än för någon utav de andra grunderna samt 

att det inte finns någon skyldighet för enskilda arbetsgivare att arbeta aktivt mot 

åldersdiskriminering. Kollektivavtal kan ha en åldersskyddande och främjande funktion, 

men det lagreglerade skyddet kan fortfarande ifrågasättas som svagare. I DL:s 

proposition uttalas att den faktiska verkan av förbudet blir klar först när huvudregeln – 

diskrimineringsförbudet – ställs mot de undantag från förbudet som den nationella 

lagstiftningen anger.13 Mot bakgrund av uppsatsens syfte och problemformulering är det 

därför relevant att åskådliggöra den reglering som grundas i särbehandlingsutrymmet. I 

uppsatsen kommer två exempel på områden som direkt kan härledas till ålder 

behandlas; hur 67-års regeln i LAS påverkar ungdomars inträde på arbetsmarknaden 

samt åldersbaserade semesterförmåner. Intresset för under-sökningsområdena väcktes 

                                                
13 Prop. 2007:08:95. s. 140.  
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vid granskning av lagförarbeten samt utvalda kollektivavtal och valet baserats på det 

faktum att de utifrån ett ungdomsperspektiv kan ifrågasättas som missgynnande. 

Likt ovan beskrivet har både praxis från EU-domstolen och den svenska arbets-

domstolen använts i syfte att förstå innebörden och tillämpningen av diskriminerings-

förbudet och tillhörande undantag. Det finns ett relativt stort antal avgöranden från EU 

som behandlar utrymmet för berättigad särbehandling på grund av ålder vilket inneburit 

urvalet baserats på relevans utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. I utredningen 

presenteras de fall som berört unga arbetstagare men även avgöranden som fått 

principiellt värde för samtliga ålderskategorier. Den nationella praxisen är mindre i 

omfattning, men har behandlats på ett liknande sätt.  

I de studerade kollektivavtalen ingår minst ett av följande fackförbund som avtalspart; 

Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Byggnads, IF Metall och Civilingenjörerna. 

Samtliga studerade kollektivavtal som tecknats med de tre första fackförbunden faller 

inom ramen för vård- och omsorgssektorn. De tre senare har ett något bredare 

tillämpningsområde, men kan sägas beröra verksamheter inom bygg och industri. Valet 

av kollektivavtalsområden är delvis slumpmässigt, men har genomförts utifrån vissa 

centrala aspekter. En grundläggande skillnad är att vård- och omsorgssektorn är 

kvinnodominerad14 i motsats till bygg- och industriarbeten som domineras av manliga 

arbetstagare.15 Inom bygg- och industriarbeten finns i huvudsak enbart privata företag 

till skillnad från vård- och omsorgssektorn där konkurrens råder mellan både privata 

och offentliga aktörer. Följaktligen bör urvalet vara relativt representativt för olika 

arbetsmarknadssektorer och arbetstagargrupper.  

I anslutning till granskningen av utvalda kollektivavtal har frågor som berör 

semesterförmåner ställts till arbetsgivarorganisationer och fackförbund som agerat 

avtalspart i de avtal som avviker från lagen.  Endast en av fyra organisationer, Vision, 

var villiga att besvara de frågor som ställts vilket innebär att deras svar inte kan 

betraktas som representativt för samtliga inblandade parter. Det ger emellertid en 

fingervisning om de tankar och intentioner som ligger bakom den granskade 

avtalstexten. 

                                                
14 SCB. 20 vanligaste yrkena för kvinnor. 2013. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/ 
    Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133975/. Hämtad 2016-03-15. 
15 SCB. 20 vanligaste yrkena för män. 2013. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/ 
    Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133977/. Hämtad 2016-03-15.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka diskrimineringsskyddet ur ett ungdoms-

perspektiv berörs inte viss reglering som främst påverkar äldre arbetstagare. Exempelvis 

kan nämnas de undantag för åldersgränser för pensions-, efterlevande- och 

invaliditetsförmåner som konkretiserats i DL.16 

1.6 Definitioner  
 
Arbetslivsdirektivet saknar en definition av ålder, men den svenska lagstiftningens 

utgångspunkt är att ålder ska baseras på en människas uppnådda levnadslängd.17 

Definitionen får som konsekvens att alla människor omfattas av diskriminerings-

skyddet, men behovet av skyddsåtgärder kan variera mellan olika åldersgrupper. 

Förarbeten till DL lyfter fram äldre och yngre arbetstagare som extra skyddsvärda, men 

preciserar inga åldersgränser för de båda grupperna.18 I uppsatsen avser begreppen 

”yngre” och ”ungdomar” personer i ålder 16-29 år. Åldersspannet utgår från 

Arbetsmiljöverkets kategorisering av unga arbetstagare.19 

I nationell lagstiftning såväl som inom EU-rätten används begreppet ”berättigad 

särbehandling” för de situationer och åtgärder som innebär ett legitimt avsteg från icke-

diskrimineringsprincipen.20 Eftersom det i praktiken innebär att undantag kan göras från 

diskrimineringsförbudet används begreppen ”berättigad särbehandling” och ”undantag” 

synonymt i uppsatsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16 Se 2 kap. 2 § 3 p. DL. 
17 1 kap. 5 § 6 p. DL. 
18 Prop. 2007/08:95. s. 178.  
19 Se Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön 2013. Arbetsmiljöstatistisk Rapport 2014:3. Stockholm. 2014. s. 28. 
20 Direktiv 2000/78/EG. Art. 4.1. & 6.1. samt 2 kap. 2 § p. 1 & 4. 
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2 Utredning 
 
Utredningen avser att skapa en översiktlig bild över vilka bakomliggande syften som 

präglat åldersdiskrimineringsskyddet på såväl nationell som EU-nivå samt hur det 

utvecklats och befästs i gällande rätt. Kapitlet är av vikt för förståelsen kring hur ålder 

regleras som diskrimineringsgrund och hur det påverkar skyddets ställning på 

arbetsmarknaden. I intention att skapa en överskådlig struktur är kapitlet indelat i tre 

större avsnitt. I det första redogörs för åldersdiskrimineringsskyddet inom ramen för 

EU-rätten vilket åtföljs av ett nationellt perspektiv. I kapitlets tredje avsnitt behandlas 

skyddet i relation till uppsatsens två undersökningsområden.  

2.1 Åldersdiskriminering i EU-rätten 
 
Principen om icke-diskriminering på grund av ålder är tillsammans med en rad andra 

diskrimineringsgrunder uttryckligen fastställd i EU:s primärrätt genom 

Funktionsfördraget (FEUF)21 samt i Rättighetsstadgan22 som fick primärrättslig status 

när Lissabonfördraget trädde ikraft 2009.23 Utöver fördragstexten har EU-domstolen 

fastslagit åldersdiskrimineringsförbudet som en allmän rättsprincip inom gemenskaps-

rätten24 med grund i överenskommelser med internationella organ, exempelvis FN, ILO 

och Europarådet.25 Av stor betydelse för rättstillämpningen är arbetslivsdirektivet vilket 

presenteras mer ingående nedan.  

2.1.1 Arbetslivsdirektivet 
 
Direktiv 2000/78/EG benämns ”arbetslivsdirektivet” och har till syfte att skapa en 

allmän ram för bekämpande av diskriminering i arbetslivet samt främja lika-

behandlingsprincipen i EU:s medlemsländer.26 Direktivet har sin rättsliga grund i Art. 

19 FEUF och i likhet med fördraget framgår det av direktivet att ålder ska betraktas som 

en diskrimineringsgrund.27 Kravet på nationell implementering av direktiv var av 

betydelse för att ålder införlivades som diskrimineringsgrund i den svenska 

diskrimineringslagstiftningen.28 

                                                
21 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2007. Art. 10 & 19.  
22 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 2000. Art. 21.  
23 Lissabonfördraget. 2007. Art. 6.1.  
24 Werner Mangold mot Rüdiger Helm. p. 74-75.  
25 Direktiv 2000/78/EG. Skäl 4.  
26 Ibid. Art. 1. 
27 Ibid. 
28 Prop. 2007/08:95. s. 130. 
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Särskilt två av direktivets diskrimineringsformer blir tillämpliga i samband med ålder. 

Direkt diskriminering innebär att en person, i det här fallet på grund av ålder, behandlas 

mindre förmånligt än en annan person behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar 

situation.29 Indirekt diskriminering förekommer när ett till synes neutralt kriterium eller 

tillvägagångssätt missgynnar personer med en viss ålder i jämförelse med andra. Om 

kriteriet eller tillvägagångssättet kan motiveras av ett berättigat mål och om medlen är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet är åtgärden dock inte att betrakta som 

diskriminering.30 Hittills har EU-domstolen endast konstaterat fall av direkt 

diskriminering, exempelvis i de situationer en åldersgräns för rekrytering eller 

pensionsavgång varit föremål för granskning. Avsaknaden av praxis gällande indirekt 

åldersdiskriminering bör dock inte tolkas som att sådan inte förekommer. Eventuellt 

skulle ett krav på teknisk datorkunskap kunna missgynna äldre personer förutsatt att 

kravet inte utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav.31 Direktivets förhållningssätt till 

yrkeskrav som föranleder berättigad särbehandling behandlas nedan.  

2.1.1.1 Särbehandling på grund av yrkeskrav 
 
Art. 4.1 i arbetslivsdirektivet stadgar att undantag kan göras från principen om icke-

diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder om en egenskap med anknytning till 

en utav diskrimineringsgrunderna utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav under 

förutsättning att målet är legitimt och kravet proportionerligt.32 Frågan om ålder kunde 

relateras till ett sådant avgörande yrkeskrav behandlades av EU-domstolen i en dom 

från 2010. En tysk delstat ställde krav på att brandmän vid rekrytering inte fick vara 

äldre än 30 år eftersom att de därefter inte förväntades kunna arbeta så länge som aktiva 

brandmän.33 EU-domstolen betonade att direktivet skulle tolkas som att 

diskrimineringsgrunden i sig inte behövde innebära ett avgörande yrkeskrav utan att 

fokus snarare skulle riktas mot de egenskaper som förknippades med den.34 I den 

faktiska situationen ansåg domstolen att fysisk förmåga var en egenskap beroende av 

ålder och att god fysisk styrka och kondition var ett avgörande yrkeskrav för 

                                                
29 Direktiv 2000/75/EG. Art. 2.2a.  
30 Ibid. Art. 2.2b. 
31 Numhauser-Henning, A. & Rönnmar, M. (red.) Age discrimination and labour law: comparative and conceptual perspectives in 

the EU and beyond.Kluwer Law International. Alphen aan den Rijn. 2015. s. 101-103.  
32 Direktiv 2000/75/EG. Art. 4.1. 
33 EU-domstolen. Mål C-229/08. Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main. Dom av den 12 januari 2010.  
34 Ibid. p. 35. 
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brandmän.35 Utifrån den förväntade högsta åldern för yrkesverksamma brandmän ansågs 

åldersgränsen för rekrytering vara berättigad särbehandling.36 

2.1.1.2 Särbehandling på grund av ålder 
 
Av skälen till inrättandet av arbetslivsdirektivet framgår att förbudet mot ålders-

diskriminering är av betydelse för att uppnå hög sysselsättning, men att särbehandling 

kan motiveras inom varierande ramar. Det är därför av vikt att göra skillnad på 

berättigad särbehandling och otillåten åldersdiskriminering.37 Det generella 

undantagsutrymmet för avgörande yrkeskrav har utökats genom särskilda regleringar 

för ålder. Särbehandling på grund av ålder får enligt direktivet även ske när 

särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan 

motiveras av ett berättigat mål som särskilt berör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad 

och yrkesutbildning. De medel som används för att uppfylla syftet måste vara lämpliga 

och nödvändiga.38 I direktivet förtydligas att berättigad särbehandling på grund av ålder 

kan inbegripa särskilda villkor för ungdomar och äldre i främjande- och skyddssyfte 

samt vissa minimivillkor.39 EU-domstolen har gett medlemsländerna stora möjligheter 

att själva bestämma över valet av åtgärder.40 

Eftersom det ankommer på de enskilda medlemsländerna att bedöma huruvida ett syfte 

är att anse som berättigat eller inte blir målet i sig sällan ifrågasatt av EU-domstolen.41 

Syftet behöver inte vara definierat i lag eller förarbeten, men en domstol ska utifrån 

regleringens sammanhang och andra uppgifter kunna fastställa om åtgärden är 

berättigad och lämplig.42 Tillämpningen av det berättigade särbehandlingsutrymmet för 

ålder har prövats av EU-domstolen vid ett flertal tillfällen vilket uppvisar exempel på 

hur undantagsmöjligheten tolkats i medlemsländerna. I huvudsak har de faktiska 

situationerna med få undantag berört äldre individer, men får konsekvenser för samtliga 

ålderskategorier.  

I ett avgörande från EU-domstolen 2007 ansågs en kollektivavtalsreglering om 

tvångspensionering vid 65 års ålder falla inom ramen för berättigad särbehandling43 

                                                
35 Ibid. p. 41.  
36 Ibid. p. 43. 
37 Direktiv 2000/78/EG. Skäl 25.  
38 Ibid. Art. 6.1. 
39 Ibid. Art. 6.1. p. a-b.  
40 Werner Mangold mot Rüdiger Helm. p. 63. 
41 Fransson, S. & Stüber, E. Diskrimineringslagen: en kommentar. 2 (uppdaterade) uppl. Norstedts juridik. Stockholm. 2015.  
    s. 225.  
42 EU-domstolen. Mål C-411/05. Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA. Dom av den 16 oktober 2007. p. 57.  
43 Ibid. p. 77. 
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eftersom den av sysselsättningspolitiska skäl syftade till att underlätta yngre 

arbetstagares inträde på arbetsmarknaden.44 Utöver att åldersgränsen i sig inte ansågs 

orimlig45 betonade domstolen även att obligatorisk pensionering vid 65 års ålder inte 

kunde anses som en överdriven kränkning eftersom de berörda arbetstagarna var 

berättigade ekonomisk kompensation i form av ålderspension.46 

I det senare målet C-341/08 Petersen fördes ett delvis liknande resonemang när EU-

domstolen prövade om en åldersgräns som innebar att tandläkare anslutna till det tyska 

sjukförsäkringssystemet endast fick vara yrkesverksamma till 68 års ålder kunde anses 

som berättigad.47 Tolkningen är av intresse eftersom åldersgränsens bakomliggande 

syfte var flertydigt och inte helt klart. Den nationella domstolen hävdade att 

åldersgränsen kunde vara berättigad för att skydda patienternas hälsa eftersom att ålder 

kunde bidra till avtagande kompetens, men även att särbehandlingen var av betydelse 

för att kunna styra kostnaderna för hälso- och sjukvården samt bidrog till att fördela 

arbetstillfällen mellan generationer.48 EU-domstolen prövade de två första avsikterna 

mot arbetslivsdirektivets Art. 2.5 som klargör att direktivet inte påverkar nationella 

bestämmelser som är nödvändiga för att bland annat skydda hälsa och fastställde att ett 

medlemsland har rätt att inom ramen för bestämmelsen inrätta åldersgränser för 

utövningen av ett medicinskt yrke.49 Åldersgränsen ansågs dock inte med hänvisning till 

bristande kompetens vara ett nödvändigt krav i den faktiska situationen eftersom 

tillämpningen kunde ifrågasättas som inkonsekvent.50 Intentionen att förenkla ungas 

inträde på arbetsmarknaden prövades mot undantagsutrymmet för berättigad 

särbehandling på grund av ålder och EU-domstolen bedömde att motivet kunde relateras 

till sysselsättningspolitik och att det således var legitimt.51 Domstolen fann att 

proportion kunde anses föreligga mellan mål och medel under förutsättning att det fanns 

ett överskott av tandläkare.52 

Av ovanstående domar framgår att en intention att fördela arbetstillfällen mellan 

generationer och att genom åldersgränser för äldre underlätta yngre arbetstagares inträde 

på arbetsmarknaden generellt faller inom ramen för berättigad särbehandling på grund 

                                                
44 Ibid. p. 72.  
45 Ibid. p. 72. 
46 Ibid. p. 73.  
47 EU-domstolen. Mål C-341/08. Domnica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe.  
    Dom av den 12 januari 2010. p. 27.  
48 Ibid. p. 38.	  
49 Ibid. p. 52.  
50 Ibid. p. 62.  
51 Ibid. p. 68.  
52 Ibid. p. 77. 
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av ålder. I senare praxis från EU-domstolen har syftet förenats med andra effekter likt 

främjande av utveckling och kvalité inom utbildningsväsendet.53 Domstolen lämnar 

stort utrymme för medlemsländerna att bedöma olika åtgärders lämplighet,54 men EU-

domstolens praxis kan tolkas som att åldersgränser av nämnda slag inte bör vara allt för 

låg.55 

Även i mål C-555/07 Kücükdeveci behandlades en åldersgräns, om än av något 

annorlunda slag. Enligt tysk lagstiftning skulle anställningstid före 25 års ålder inte 

inkluderas vid beräkningen av en arbetstagares uppsägningstid. Syftet med ålders-

regleringen var att öka personalflexibiliteten och minska arbetsgivarens skyldigheter 

gentemot ungdomar eftersom yngre arbetstagare förväntades vara mer reaktiva och 

flexibla.56 EU-domstolen konstaterade att målet berörde sysselsättnings- och arbets-

marknadspolitiken,57 men avfärdade åtgärderna som olämpliga.58 I det förevarande fallet 

hade en arbetstagare på grund av ung ålder fått sin uppsägningstid beräknad som om 

hon varit anställd i tre år trots att den faktiska anställningstiden var tio år. Domstolen 

fann att regeln var diskriminerande eftersom den drabbade samtliga arbetstagare som 

anställts före 25 års ålder oavsett ålder vid uppsägningstillfället.59 Tilläggningsvis 

riskerade anställda utan yrkesutbildning som anställts vid en ung ålder att drabbas 

hårdare än personer som påbörjat sitt yrkesliv senare.60 

Missgynnande på grund av ung ålder har berörts i ytterligare ett mål på EU-nivå. I mål 

C-88/08 Hütter tillät en österrikisk lagreglering arbetsgivare att bortse från 

anställningstid som inträffat före 18 års ålder vilket visade sig missgynna yngre 

arbetstagare eftersom att lönesättningen baserades på anställningstid. Målet påkallades 

av en situation där en arbetstagare på grund av sin unga ålder försatts i ett sämre 

löneläge än en drygt två år äldre kollega. De båda arbetstagarna hade utfört 

lärlingsutbildning samtidigt och anställts vid samma tillfälle vilket innebar att de hade 

samma kompetens och arbetserfarenhet.61 Enligt den hänskjutande domstolen hade 

åldersgränsen till syfte att öka ungdomars incitament att fullfölja gymnasiestudier, 

kontrollera kostnaderna för yrkesutbildning och underlätta anställningen av personer 

                                                
53 EU-domstolen. Mål C-250/09 och C-268/09. Vasil Ivanov Georgiev mot Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv. Dom av   
    den 18 november 2010. p. 46.  
54 Werner Mangold mot Rüdiger Helm. p. 63.  
55 Se otillåten åldersdiskriminering i Werner Mangold mot Rüdiger Helm. p. 78.  
56 EU-domstolen. Mål C-555/07. Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG. Dom av den 29 januari 2010. p. 39.  
57 Ibid. p. 36.  
58 Ibid. p. 40.	  
59 Ibid. p. 40.  
60 Ibid. p. 42. 
61 EU-domstolen. Mål C-88/08. David Hütter mot Technische Universität Graz. Dom av den 28 juni 2009. p. 13-14 & 38.  



  
 

11 

med sådan utbildning.62 Eftersom EU-domstolen fann att de nationella syften som 

åberopats kunde uppfattas som motstridiga och att åtgärderna därtill inte uppfyllde 

syftet på ett lämpligt sätt klargjordes att åldersgränsen var diskriminerande.63 Betonas 

bör i sammanhanget att den danska regeringen menade att sämre lönevillkor för yngre 

arbetstagare kan motiveras eftersom de ökar incitamenten för utbildning på högre nivå 

samt förhöjer arbetsgivares vilja att rekrytera ungdomar. En lägre lön kan vidare anses 

rimlig på grund av att ungdomar inte kan genomföra vissa arbetsuppgifter i samma 

utsträckning som äldre arbetstagare.64 EU-domstolen uttalade att Danmarks syften och 

tillämpning skilde sig från de som kunde härledas till den österrikiska åldersgränsen65 

och uttalanden kan tolkas som att särskilda ungdomslöner är tillåtna.66 

2.2 Åldersdiskriminering i svensk rätt 
 
Skyddet mot åldersdiskriminering är tillsammans med en ej uttömmande uppräkning av 

andra diskrimineringsgrunder befäst i grundlag genom Regeringsformen (RF).67 Lagen 

kan inte åberopas av enskilda individer som rättslig grund för ingripande av domstol, 

men är av betydelse för tolkningen av övrig rättslig reglering.68 Nedan presenteras DL 

som utgör åldersdiskrimineringsskyddets grundstomme.  

2.2.1 Diskrimineringslagen 
 
Vid införandet av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen avvecklades sju 

diskrimineringslagar till förmån för den nya och sammanhållande lagen.69  De fyra 

diskrimineringsgrunder som reglerats genom de tidigare lagarna; kön, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder utökades med ytterligare två grunder; 

ålder och könsöverskridande identitet och uttryck.70 När lagen trädde ikraft kunde ålder 

bara åberopas som diskrimineringsgrund inom arbetslivet och utbildningsväsendet, men 

2013 utökades skyddet till att även omfatta övriga samhällsområden frånsett värn- och 

civilplikt.71 

                                                
62 Ibid. p. 40.  
63 Ibid. p. 47-49.  
64 Ibid. p. 26.  
65 Ibid. p. 49.  
66 Fransson & Stüber. Diskrimineringslagen: en kommentar. 2015. s. 238. 
67 SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 1 kap. 2 § 5 st.	  
68 Fransson & Stüber. Diskrimineringslagen: en kommentar. 2015. s. 31.  
69 Fyra av de tidigare lagarna berörde arbetslivet; jämställdhetslagen, lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund  
    av etnisk tillhörighet, lagen förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och lagen om förbud mot    
    diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.  
70 1 kap. 1 § DL.  
71 Fransson &Stüber. Diskrimineringslagen: en kommentar. 2015. s. 41. 
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I förhållande till arbetslivet är diskrimineringslagstiftningen utformad så att det finns en 

rad undantag från icke-diskrimineringsprincipen, men även skyldigheter som ska 

beaktas. Två av undantagen har redan behandlats ur ett EU-perspektiv och kommer att 

utvecklas ytterligare i kommande avsnitt, men lagen möjliggör även jämställdhets-

främjande åtgärder i form av positiv särbehandling på grund av kön72  samt ställer krav 

på aktiva åtgärder.73 Utrymmet för positiv särbehandling regleras i lagstiftningen i 

anslutning till berättigad särbehandling på grund av ålder som behandlas i avsnitt 

2.2.1.2, men ska motsättningsvis tillämpas i enskilda fall och grundas i arbetsgivarens 

systematiska jämställdhetsarbete. En diskriminerande handling är inte att betrakta som 

positiv särbehandling om den inte kan härledas till en jämställdhetsplan eller liknande.74 

Möjligheten till positiv särbehandling på grund av kön kan ställas i relation till kravet på 

aktiva åtgärder eftersom det enligt Fransson & Stüber finns en avgörande skillnad. Den 

positiva särbehandlingen utgör en möjlighet för att främja jämställdhet i förhållande till 

kravet på aktiva åtgärder som snarare utgör en skyldighet för arbetsgivaren. Vid 

rekrytering har arbetsgivaren en skyldighet att verka för en jämn könsfördelning mellan 

arbetssökande, positiv särbehandling kan i utgöra en möjlighet för att uppfylla 

ändamålet.75 

Kravet på aktiva åtgärder syftar till att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för 

att skapa lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning.76 Utmärkande för arbetet med aktiva åtgärder är att 

det inte får baseras på tillfälligheter och improvisation, arbetsgivaren är skyldig att 

bedriva ett planmässigt och målinriktat arbete.77 Arbetsgivare med minst 25 anställda är 

skyldiga att vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan med planerade och genomförda 

åtgärder,78 men även arbetsgivare som inte omfattas av kravet på dokumentation bör ha 

mål för utjämning av könsskillnader.79 Kravet på aktiva åtgärder inom de tre områdena 

är direkt överfört från tidigare diskrimineringslagar80 och när den nya diskriminerings-

lagstiftningen introducerades ansåg regeringen det olämpligt att tillämpa kravet på 

resterande grunder eftersom exempelvis villkor, omfattning och effekter ansågs alltför 

                                                
72 2 kap. 2 § 2 p. DL.  
73 3 kap. 1 § DL. 
74 Prop. 2007/08:95. s. 502-503. 
75 Fransson & Stüber. Diskrimineringslagen: en kommentar. 2015. s. 216.  
76 3 kap. 1 § DL.  
77 Prop. 2007/08:95. s. 326.  
78 3 kap. 13 § DL.  
79 Prop. 2007/08:95. s. 326. 
80 Ibid. s. 317.  
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oklara och betungande.81 Förslag på att utöka kravet på aktiva åtgärder till samtliga 

diskrimineringsgrunder har senare framlagts utan att förändring skett.82 

Enligt Art. 7 i arbetslivsdirektivet får principen om likabehandling inte hindra en 

medlemsstat från att behålla eller införa särskilda åtgärder i syfte att motverka 

missgynnande på grund av direktivets samtliga diskrimineringsgrunder.83 Den svenska 

regleringen kring positiv särbehandling på grund av kön samt aktiva åtgärder för kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning faller således inom artikelns 

tillämpningsområde. Enligt artikelns ordalydelse kan åtgärder även tillämpas för övriga 

diskrimineringsgrunder, inklusive ålder, men regleringen utgör inget krav. Det finns 

följaktligen ingen skyldighet för medlemsländerna att införa regleringar av nämnda typ, 

men det finns heller inget som hindrar det. Hittills finns ingen praxis från EU-domstolen 

som berör Art. 7 i förhållande till åldersdiskriminering.84 

2.2.1.1 Särbehandling på grund av yrkeskrav 
 
Enligt DL är särbehandling grundad i någon utav de sex diskrimineringsgrunderna 

tillåten om grunden vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, 

egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt 

och nödvändigt för att uppnå syftet.85 Särbehandlingsutrymmet fanns representerat i 

tidigare diskrimineringslagar86 och blev tillämpbart på ålder när den nuvarande 

diskrimineringslagstiftningen infördes. Undantaget ska tolkas snävt87 och får inte 

användas utan verklig förankring.88 Det får inte användas som en lättvindig 

förevändning och kravet ska innebära att egenskapen har betydelse för avvägningen om 

en person kan utföra arbetet bättre än en annan.89 Syftet med regleringen är enligt lagens 

förarbeten att organisationer och företag av särskild karaktär ska kunna ställa krav på 

vissa grundläggande egenskaper som normalt omfattas av diskrimineringsförbudet. I 

relation till ålder ges exempel på att intresseorganisationer för äldre eller ungdomar bör 

kunna ställa krav på att deras företrädare tillhör den grupp de företräder eftersom det 

                                                
81 Ibid. s. 318-319.  
82 Se SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre   
    samhällsområden och SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.  
83 Direktiv 2000/78/EG. Art. 7. 
84 Numhauser-Henning, A. & Rönnmar, M. Age discrimination and labour law: comparative and conceptual perspectives in the  
    EU and beyond. 2015. s. 111.  
85 2 kap. 2 § 1 p. DL.  
86 Prop. 2007/08:95. s. 155-156.  
87 Ibid. s. 156.  
88 Ibid. s. 158.  
89 Ibid. 
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bidrar till organisationens legitimitet. Regleringen tar dock sikte på positioner och 

anställningar som är synliga utåt och ska inte användas slentrianmässigt.90 Av 

propositionen att döma ska avvägningen göras på individnivå och ett yrkeskrav på 

specifik ålder får inte ställas utan väl motiverade syften.  

Mot bakgrund av möjligheten till särbehandling på grund av avgörande yrkeskrav är det 

av intresse att lyfta fram det hittills unika tillfället då DO valde att företräda en ung 

arbetssökande som ansåg sig utsatt för direkt åldersdiskriminering. Situationen gällde en 

20-årig kvinna som sökt ett sommarjobb som receptionist hos ett pensionat. Av det CV 

hon skickade till pensionatet framgick att hon hade tidigare erfarenhet av 

receptionsarbete hos flera arbetsgivare. I det erhållna svaret upplystes kvinnan om att 

pensionatet sökte någon som var äldre och senare framkom att pensionatet tillämpade en 

22-årsgräns för rekrytering eftersom att receptionistpersonalen ansågs behöva ”lite 

livserfarenhet och skinn på näsan”.91 Parterna nådde senare förlikning, 92 men utifrån 

propositionens förklaring av regleringens syften framstår det som tveksamt om 

åldersgränsen utgjort den typ av avgörande yrkeskrav som avses. 

2.2.1.2 Särbehandling på grund av ålder 
 
Utöver det generella undantaget för befogad särbehandling som föranletts av ett 

avgörande yrkeskrav skapar DL i linje med arbetslivsdirektivet utrymme för ytterligare 

undantag för diskrimineringsgrunden ålder.93 I lagens proposition förs ett resonemang 

om att den faktiska verkan av diskrimineringsskyddet måste ställas i relation till 

undantagen och att undantagens utformning därmed är av betydelse för skyddets 

praktiska funktion.94 Även om majoriteten av remissinstanserna välkomnade ålder som 

ny diskrimineringsgrund95 bör tilläggas att flertalet instanser betonade vikten av att 

genom undantag skapa möjligheter för att bibehålla de av de skydds- och 

främjandeåtgärder som redan skapats genom exempelvis kollektivavtal. På ett liknande 

sätt betonade den då sittande regeringen att en diskrimineringslag utan undantag för 

ålder kunde innebära negativa konsekvenser för både yngre och äldre arbetstagare.96 

                                                
90 Ibid. s. 159-160. 
91 DO. Stämningsansökan till AD pga. ANM 2012/695. http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringsarenden/pensionat/.  
    Hämtad 2016-03-07. 
92 http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringsarenden/pensionat/. Hämtad 2016-03-07. 
93 2 kap. 2 § DL.  
94 Prop. 2007/08:95. s. 140. 
95 Ibid. s. 129. 
96 Ibid. s. 175.  



  
 

15 

Det åldersspecifika undantaget har utformats med utgångspunkt i att det finns en rad 

viktiga och skyddsvärda ändamål av vikt att bevara och formuleringen innebär att 

regleringen fått ett generellt och icke-specifikt innehåll.97 Särbehandling på grund av 

ålder är att anse som tillåten om den har ett berättigat syfte och de medel som används 

är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.98 Regeln har ett snävt tolknings-

utrymme99 och vad som är att anse som berättigat syfte bör enligt lagens förarbeten 

exempelvis vara åtgärder som vidtagits för att skydda yngre arbetstagare i fråga om till 

exempel arbetsmiljö samt åtgärder som främjar äldres möjlighet till arbete och 

tillgodoser äldre arbetstagares ökade behov av vila och rekreation.100 Att en arbets-

givare av bekväma skäl vill ha en åldershomogen personalstyrka bör generellt sett inte 

anses som ett berättigat syfte.101 Utöver vad som exemplifieras i propositionen ska 

undantagsregeln vidare konkretiseras genom praxis.102 

Vid en direkt jämförelse mellan hur särbehandlingsutrymmet för ålder formulerats i 

arbetslivsdirektivet och i DL kan konstateras att den senare lagtexten antagits utan 

arbetslivsdirektivets exemplifierande tillägg. Likt beskrivet lämnar nationella förarbeten 

förslag på syften som skulle kunna vara berättigade, men listan är långt ifrån 

uttömmande.103 Förfarandet är emellertid giltigt i enlighet med EU-domstolens uttalande 

i mål C-388/07 Age Concern England. Enligt domstolen är medlemsstaterna inte 

skyldiga att upprätta en uttömmande lista på berättigade mål för särbehandling på grund 

av ålder eftersom att arbetslivsdirektivets reglering endast är vägledande.104 

Särbehandlingsutrymmet är avsett att främja mål av allmänintresse och kan inte 

åberopas på grund av skäl som kan härledas till individuella arbetsgivare. Det ena 

utesluter dock inte det andra, ett mål av allmänintresse likt en önskan om fördelning av 

arbetstillfällen mellan generationer kan även ge den enskilde arbetsgivaren ett visst mått 

av flexibilitet.105 

Hittills finns ingen nationell praxis som berör åldersdiskriminering av yngre vilket 

innebär att tolkningen av undantagsregeln utifrån ett ungdomsperspektiv är svår att 

precisera. I AD 2011:37 berördes frågan om huruvida en avtalsturordningslista som 

                                                
97 Ibid. s. 178-179. 
98 2 kap. 2 § 4 p. DL.  
99 Prop. 2007/08:95. s. 176.	  
100 Ibid. s. 179. 
101 Ibid. s. 180-181.  
102 Ibid. s. 179.  
103 Ibid.  
104 EU-domstolen. Mål C-388/07. Age Concern England mot Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform.   
     Dom av den 5 mars 2009. p. 43.  
105 Ibid. p. 46. 
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innebar att kabinpersonal hos SAS som fyllt 60 år kunde sägas upp till förmån för att 

personal som inte var pensionsberättigad skulle få kvarstå i anställning kunde anses 

innebära ett sådant berättigat syfte som undantaget avser.106 Syftet, att undvika att säga 

upp arbetstagare som inte var pensionsberättigade, ansågs av domstolen som ett ur 

sysselsättningspolitiskt perspektiv berättigat syfte, men åldersgränsen bedömdes som 

stridande mot den tvingande 67-årsregeln i LAS och åtgärden ansågs vara allt för 

ingripande och olämplig för att uppfylla det anförda motivet.107 Utöver att belysa vikten 

av ett berättigat syfte och proportion mellan mål och medel belyser avgörandet 

avvägningen mellan två motstridiga intressen och dess konsekvenser. Å ena sidan är 

strävan att behålla yngre arbetstagare legitim, å andra sidan får det inte ske på äldre 

arbetstagares bekostnad.  

2.3 Undersökningsområden 
 
I kommande avsnitt åskådliggörs hur det berättigade särbehandlingsutrymmet för ålder 

använts i svensk arbetsrättslig reglering utifrån de undersökningsområden som 

presenterades i uppsatsens inledande kapitel.  

 
2.3.1 Anställning av ungdomar i förhållande till 67-årsregeln 
 
Likt tidigare belysts framgår det av EU-domstolens praxis att en strävan efter att fördela 

arbetstillfällen mellan generationer och underlätta anställning av yngre arbetstagare är 

ett berättigat syfte för särbehandling på grund av ålder.108 EU:s praxis vittnar om att ett 

flertal länder valt att framhålla syftet som grund för åldersgränser som innebär 

uppsägning av pensionsberättigade arbetstagare.109 I Sverige finns den så kallade ”67-

årsregeln” i LAS som innebär att arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning till 67 års 

ålder,110 men även att arbetsgivaren efter att åldern uppnåtts kan avsluta anställningen 

utan krav på annan saklig grund.111 Åldersgränsen innebär inte att arbetstagare drivs till 

tvångspensionering,112 men i praktiken blir anställningsskyddet svagare efter att åldern 

uppnåtts.113 Regelns tillämplighet i relation till arbetslivsdirektivet har prövats av EU-

                                                
106 AD 2011:37. s. 31.  
107 Ibid. s. 32-35.	  
108 Se Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA &Domnica Petersen mot BerufungsausschussfürZahnärztefür den   
     Bezirk Westfalen-Lippe. 
109 Se Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA &Vasil Ivanov Georgiev mot Tehnicheski universitet – Sofia, filial   

Plovdiv.  
110 32a § LAS. 
111 33 § LAS.  
112 EU-domstolen. Mål C-141/11. Torsten Hörnfeldt mot posten Meddelande AB. Dom av den 5 juli 2012. p. 40.  
113 Arbetstagare som fyllt 67 år har enligt 33 § 3 st. LAS endast rätt till 1 månads uppsägningstid och har ingen företrädesrätt    
     till återanställning.  
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domstolen och fastställts som rimlig.114 I relation till övrig praxis från EU-domstolen är 

det av intresse att lyfta fram att de nationella skäl som den svenska regeringen 

hänvisade till i stor utsträckning, och i motsats till övrig praxis, övervägande berörde 

positiva aspekter för äldre arbetstagare. Bland annat ansågs regleringen ha till syfte att 

undvika generande uppsägningar relaterade till arbetstagares höga ålder, förenkla för 

arbetstagare att arbeta längre än pensionsgränsen samt skapa en rättighet snarare än en 

skyldighet för äldre arbetstagare att arbeta till 67 års ålder. Utöver de anförda avsikterna 

kunde avgångsskyldigheten få som följd att fler arbetstillfällen lämnades över till 

yngre.115 Värt att notera är att förbättringen av yngres anställningsmöjligheter snarare 

sågs som en efterverkan av regleringens egentliga syften. Att främja anställbarheten av 

yngre har senare åberopats i AD som skäl för att inte förnya anställningsavtal med 

arbetstagare som fyllt 70 år. I det aktuella fallet fann domstolen dock att skälet var att 

betrakta som en efterhandskonstruktion vilket resulterade i att det helt bortsågs från vid 

bedömningen av huruvida åldersgränsen var berättigad eller inte.116 

Att blint utgå från att senare pensionsavgångar för äldre motverkar och försvårar 

ungdomars inträde på arbetsmarknaden kan emellertid anses som något missvisande. 

Teorin förutsätter att det finns en konstant mängd arbete som måste utföras i samhället, 

men i pensionsåldersutredningen från 2012 hävdas att inkomster och efterfrågan på 

varor och tjänster ökar ju fler som arbetar. Effekten blir därmed att även behovet av 

ytterligare arbetskraft ökar. Dessutom betonas att kompetenser kan variera mellan 

åldersgrupper och att äldre och yngre arbetstagare inte per automatik konkurrerar med 

varandra.117 Utredningens slutsats blev att ungdomsarbetslöshet inte kan lösas genom 

pensionsavgångar,118 men att närmare redogöra för de samhällsekonomiska detaljerna i 

resonemanget faller utanför uppsatsens undersökningsområde. Utredningen är dock 

värd att betona eftersom att antagandet om ett samband mellan ungdomsarbetslöshet 

och pension verkar vara återkommande både inom EU-rätten och i nationella 

sammanhang.  

 

                                                
114 Torsten Hörnfeldt mot posten Meddelande AB. p. 47. 
115 Ibid. p. 26.	  
116 AD 2015:51. s.16-17. 
117 SOU 2012:28. Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för att arbeta längre. Delbetänkande   
     från Pensionsåldersutredningen. s. 171-172.  
118 Ibid. s. 173. 
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2.3.2 Semesterförmåner 
 
Sveriges första semesterlagstiftning infördes 1938 och innebar att vissa arbetstagare fick 

rätt till tolv dagars årlig semester.119 Sedan dess har rätten till semesterledighet utökats 

vid ett flertal tillfällen samtidigt som veckoarbetstiden har minskat.120 Enligt 

utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester från 1992 kan hävdas att 

syftet med lagstadgad semester förändrats över tiden i takt med samhällsutvecklingen. I 

ett inledande skede var lagstiftningen av betydelse för skyddet mot förslitning121 vilket 

delvis återspeglas i tidigare lagstiftning som gav arbetstagare under 18 år och 

arbetstagare inom hälsofarliga yrken rätt till längre semester än genomsnittet.122 Senare 

kom förlängningen av semestern att syfta till att ge utrymme för behovet av rekreation 

och vid införandet av den femte semesterveckan var utjämning av skillnader i 

semesterrätt mellan olika grupper och utveckling av samhällsstandarden central. I 

utredningen hävdas att semester som är längre än fyra veckor inte kan motiveras av 

skydds- och rekreationsbehovet utan måste grundas i andra målsättningar.123 

I enlighet med den gällande semesterlagen (SemL)124 har varje anställd rätt till minst 25 

dagars semester förutsatt att anställningen inte påbörjats senare än den 31 augusti.125 

Lagstiftningen uppställer endast ett minimikrav på semesterledighetens längd. En 

bestämmelse som inskränker semesterledigheten är ogiltigt,126 men det finns inga hinder 

för att avtala om fler semesterdagar. När den nuvarande SemL infördes förlängdes 

minimisemestern från fyra till fem veckor, vilket huvudsakligen motiverades av en 

strävan efter att utjämna skillnader i semesterförmåner mellan olika arbetsgrupper. 

Bakgrunden var att stora grupper genom avtal redan hade längre semester än fyra 

veckor.127 Av den förberedande utredningen framgår att TCO förespråkade att äldre 

arbetstagare genom lag skulle berättigas fler semesterdagar,128 men förslaget avfärdades 

eftersom att en längre lagstiftad semester för äldre ansågs kunna bidra till att 

åldersgruppen blev mindre attraktiv i rekryteringssituationer och att missämja kunde 

                                                
119 SOU 1975:88. Fem veckors semester. Betänkande av 1974 års Semesterkommitté. s. 51.  
120 Ibid. s. 51-54. 
121 SOU 1992:27. Årsarbetstid. Betänkande av Utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester. s. 131.  
122 SOU 1975:88. s. 52.  
123 SOU 1992:27. s. 131.  
124 SFS 1977:480. Semesterlag.  
125 4 § SemL. 
126 2 § SemL.  
127 Proposition 1976/77:90. Regeringens proposition om ny semesterlag. s. 24-25.  
128 SOU 1975:88. s. 60. 
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uppstå på arbetsplatsen om yngre personer med lång anställningstid fick kortare 

semester än nyanställda äldre arbetstagare.129 

Semesterförmåner samt möjlighet till ledighet har likt beskrivet i uppsatsens första 

kapitel granskats utifrån två huvudområden; vård och omsorg samt bygg och industri. 

Nedan följer en förteckning över de avtal som undersökts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en jämförelse av olika kollektivavtalsregleringar som behandlar semesterlängd bör 

kollektivavtalet Allmänna bestämmelser 13130 belysas. Avtalet omfattar alla arbetstagare 

inom kommun och landsting och har därmed ett stort tillämpningsområde. Av avtalet 

framgår att det utöver den lagstadgade semesterrätten görs tillägg för ålder. Vid 40 års 

ålder stiger antalet semesterdagar till 31 och ytterligare en dag adderas det år 

                                                
129 Ibid. s. 88. 
130 Allmänna bestämmelser 13(AB). Lydelse från 2014-10-01. Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska  
     kommunalarbetareförbundet, Akademikeralliansen, Ledarna, Akademikerförbundet SSR, Vision m.fl.  

Kollektivavtal för vård och omsorg med 
fackförbunden Vision, Kommunal och 
Vårdförbundet m.fl. 
 
Allmänna bestämmelser 13.  
Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal, 
Vision m.fl.  
 
Vård och omsorg. Bransch och löneavtal.  
Arbetsgivaralliansens Branschkommitté Vård och 
Omsorg och Vårdförbundet, Kommunal, Vision m.fl.  
 
Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. 
Almega Vårdföretagarna och Vårdförbundet. 
 
Allmänna villkor och löner, Bransch Vård och 
behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).  
Almega Vårdföretagarna och Vision, Vårdförbundet, 
Kommunal, m.fl.  
 
Allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg (F).  
Almega Vårdföretagarna och Kommunal, Vision, 
Vårdförbundet m.fl.  

Personlig assistans (bransch G).  
Almega Vårdföretagarna och Kommunal.  
 
Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm. för 
anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg. 
 
Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal, Vision, 
Vårdförbundet m.fl. 
 
Vård och omsorgsavtalet. 
Kommunala Företagens Samorganisation KFS och 
Vision, Vårdförbundet m.fl. 
 

Kollektivavtal för bygg och industri med 
fackförbunden Sveriges Ingenjörer, Byggnads och  
IF Metall m.fl. 
 
Allmänna anställningsvillkor. Tjänstemannaavtalet.  
Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer m.fl.  
 
Byggavtalet 2010.  
Sveriges Byggindustrier och Byggnads.  
 
Entreprenadmaskinavtalet.  
Maskinentreprenörerna och Byggnads. 
 
Teknikavtalet. 
Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer m.fl. 
 
Teknikavtalet IF Metall. 
Teknikarbetsgivarna och IF Metall.  
 
Allokemisk Industri Kollektivavtal.  
IKEM och IF Metall. 
 
Kollektivavtal Stål och Metall. 
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och IF Metall. 
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arbetstagaren fyller 50 år. Av avtalet framgår att arbetstagaren kan komma överens om 

att de extra dagarna istället för ledighet ska generera kontant ersättning med 

semesterlön.131 Syftet med att utöka antalet semesterdagar vid uppnådda åldersgränser 

går inte att utläsa av avtalstexten vilket enligt EU:s praxis är godtagbart så länge som en 

domstol utifrån sammanhang och övriga uppgifter kan fastställa om åtgärden är 

nödvändig och lämplig.132 Viss vägledning kan fås genom utredningen som ligger till 

grund för den nuvarande diskrimineringslagen i vilken diskrimineringskommittén 

hävdade att syftet med åldersbaserade semestervillkor är att skydda äldre arbetstagare 

från förslitning och ge ett ökat utrymme för återhämtning. Kommittén nådde slutsatsen 

att de åldersrelaterade semesterförmånerna var att anse som berättigad särbehandling 

och att utformningen var lämplig och nödvändig mot bakgrund av att behovet av 

återhämtning varierar mellan olika yrken.133 

I likhet med Allmänna bestämmelser 13 kan konstateras att alla studerade privata 

kollektivavtal inom vårdsektorn innehåller samma åldersregleringar för semesterlängd 

som det offentliga kollektivavtalet. Granskas istället kollektivavtalen inom bygg- och 

industrisektorn finns inga bestämmelser alls om utökad semester vilket innebär att alla 

anställda oavsett ålder får nöja sig med de 25 dagar som garanteras genom SemL. Dock 

ger avtalen för bygg och industri berörda arbetstagare rätt till så kallad 

arbetstidsförkortning134 eller sparande av tid i tidbank.135 En heltidsanställd arbetstagare 

som omfattas av Byggavtalet 2010 och arbetat hela perioden mellan den 1 april – 31 

mars intjänar exempelvis 34 timmars arbetstidsförkortning.136 Eftersom rätten till och 

omfattningen av arbetstidsförkortning inte är åldersdifferentierad kommer den inte 

behandlas närmare, men eftersom det i praktiken handlar om ledig tid vore det 

missvisande att helt bortse från den. 

Legitimiteten i att genom kollektivavtal ge äldre arbetstagare rätt till längre semester 

ifrågasattes 2009 när företeelsen anmäldes till DO som åldersdiskriminerande. I likhet 

med tidigare diskrimineringskommitté fann DO att särbehandlingen var berättigad och 

att åldersgränserna var lämpliga och nödvändiga för att nå syftet. Myndighetens slutsats 

                                                
131 Allmänna bestämmelser 13. 2014. 27 § mom. 5.	  
132 Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA. p. 57.  
133 SOU 2006:22. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Slutbetänkande av Diskrimineringskommittén. s. 438-439.  
134 Se ex. Byggavtalet 2010. Mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 4 § mom. 8.1. 
135 Se ex. Teknikavtalet. Giltighetstid 2013-04-01 – 2016-03-31. Mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer  
     och Ledarna. 4 § mom. 3.3. 
136 Byggavtalet 2010. 4 § mom. 8.1. 
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är följaktligen att förfarandet omfattas av diskrimineringslagens undantag.137 I en 

rapport från 2012 belyser DO hur åldersdiskriminering i jämförelse med andra former 

av diskriminering kan ses som mindre problematisk utifrån ålderns föränderliga 

karaktär. Grundtanken är att alla människor blir äldre och att åldersbaserad semester kan 

upplevas som godtagbart eftersom att förmånen förr eller senare kommer arbetstagaren 

tillgodo. Resonemanget cirkulerar kring att det på så vis blir omöjligt att tala om 

åldersdiskriminering överhuvudtaget.138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 DO. Ålderskriminering i svenskt arbetsliv. Stockholm. 2012. s. 40. 
138 Ibid.  



  
 

22 

3 Analys 
 
I kapitlet analyseras åldersdiskrimineringsskyddets tyngd på arbetsmarknaden mot 

bakgrund av den hypotes om svagare ställning på grund av lagstadgade undantag som 

presenterades i inledningen. Intentionen är att utifrån frågeställningen belysa hur ett 

svagare åldersdiskrimineringsskydd kan påverka yngre arbetstagare. Frågorna 

diskuteras nedan både i mer generella sammanhang och utifrån undersökningsområde i 

syfte att illustrera skyddet ur flera aspekter.  

3.1 Positiv särbehandling och aktiva åtgärder 
 
I enlighet med arbetslivsdirektivet finns möjligheter för EU:s medlemsländer att 

tillämpa positiv särbehandling samt andra särskilda åtgärder i syfte att säkerställa full 

jämlikhet i yrkeslivet.139 Regleringen är inte formulerad som ett krav utan kan snarare 

betraktas som en möjlighet. I Sverige har utrymmet använts för att tillämpa positiv 

särbehandling på grund av kön140 samt krav på aktiva åtgärder för kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.141 Positiv särbehandling på grund av 

kön samt kravet på aktiva åtgärder innebär därför en skiljelinje mellan flera 

diskrimineringsgrunder eftersom bara två grunder omfattas. Utifrån lagtextens 

formulering syftar kravet på aktiva åtgärder till att skapa samverkan på arbetsplatser för 

att motverka diskriminering i samband med arbetsförhållanden, rekrytering och 

lönefrågor.142 Att utelämna ålder och övriga diskrimineringsgrunder kan skapa 

uppfattningen av att förebyggande åtgärder och diskussion kring utelämnade grunder 

inte är nödvändig. I förhållande till kön och etnisk tillhörighet hamnar ålder tillsammans 

med övriga diskrimineringsgrunder i skymundan och mister fokus.  

Enligt DO:s statistik från 2015 var nära hälften av alla anmälningar som rörde ålder 

relaterade till arbetslivet143 och ålder är efter etnisk tillhörighet och kön den tredje 

vanligaste anmälningsgrunden inom arbetslivet.144 Statistiken kan ses som ett tecken på 

att ålder är en grogrund för missnöje och upplevd särbehandling på arbetsmarknaden. 

Att inte inkludera ålder i regleringar där förebyggande arbetsplatsrelaterad samverkan är 

central kan därför ses som underminering av åldersdiskrimineringsskyddet eftersom att 

                                                
139 Direktiv 2000/78/EG. Art. 7.	  
140 2 kap. 2 § 2 p. DL. 
141 3 kap. 1 § DL.	  
142 3 kap. 4 -12 §§ DL.  
143 DO. DO:s tillsynsverksamhet i siffror 2015. Stockholm. 2015. s. 13.  
144 Ibid. s. 17.  
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det på ett negativt sätt kan påverka dem som inte själva vågar föra sin talan. Ungdomar 

kan i avseendet utgöra en särskilt utsatt grupp eftersom yngre arbetstagare ofta har 

bristande erfarenhet och kunskap kring arbetslivet och de rättigheter och skyldigheter 

som präglar samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som ung arbetstagare kan 

det kännas svårt att påpeka missförhållanden, ännu svårare är det om de som utsätts inte 

är medvetna om att det som sker faktiskt är fel varpå ett förebyggande arbete är av 

betydelse.  

I samband med kravet på aktiva åtgärder ställs krav på planering och mål-fokusering.145 

För kön finns dokumenteringskrav för arbetsgivare med minst 25 anställda.146 Det 

innebär att en arbetsgivare inte tillfälligt eller bara vid enstaka fall kan bedriva 

förebyggande och främjande åtgärder eftersom det finns ett krav på förankring. I 

samband med positiv särbehandling på grund av kön har uttalats att särbehandling som 

företas utan grund i en jämställdhetsplan är att betrakta som diskriminering.147 

Uttalanden kring kravet på aktiva åtgärder är inte fullt så tydliga och arbetsgivaren har 

ingen skyldighet att upprätta handlingsplaner för etnisk tillhörighet och religion. Dock 

betonas att arbetet inte får ske slumpmässigt148 vilket mot bakgrund av yttranden i 

samband med positiv särbehandling på grund av kön kan tolkas som att åtgärder som 

vidtas utan att arbetsgivaren kan hänvisa till ett planmässigt handlande riskerar att 

uppfattas som diskriminering. Ålder och övriga diskrimineringsgrunder som inte 

omfattas av varken positiv särbehandling eller aktiva åtgärder intar därför en svagare 

ställning eftersom det inte finns nationellt lagstadgade utrymmen för att genomföra de 

främjande åtgärder som avses. Inom EU finns möjligheten, men inte kravet, för 

medlemsländerna att införa särskilda åtgärder.149 Med hänsyn till hur utrymmet 

tillämpats i svensk lagstiftning kan skillnaden mellan en skyldighet och en möjlighet ses 

som bidragande till ojämnvikt mellan diskrimineringsgrunder.  

3.2 Särbehandling på grund av yrkeskrav 
 
Utifrån lagformuleringen av berättigad särbehandling för avgörande yrkeskrav ska 

regleringen tillämpas på ett likvärdigt sätt oberoende diskrimineringsgrund.150 Ålder 

intar således ingen särställning i en lagkontext, vilket dock inte innebär garantier för ett 

                                                
145 3 kap. 3 § DL.  
146 3 kap. 13 § DL.  
147 Prop. 2007/08:95. s. 502-503.  
148 Ibid. s. 326.  
149 Direktiv 2000/78/EG. Art. 7.  
150 2 kap. 2 § 1 p. DL. 
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likartat tillämpningssätt. Det senare är svårt att på ett enkelt sätt klargöra, men utifrån 

DL:s proposition ska regleringen tillämpas på ett snävt och ej allmängiltigt sätt.151 Vid 

en jämförelse med det berättigade särbehandlingsutrymmet för ålder som behandlas mer 

ingående nedan kan hävdas att de senare skapar utrymme för mer allmänna och 

omfattande regleringar i jämförelse med kravet på avgörande yrkeskrav som möjliggör 

särbehandling relaterad till enskilda positioner och påverkar ett mer begränsat antal 

individer. DL:s proposition kan genom exemplifiering tolkas som att undantagets avsikt 

är att motverka det absurda.152 Exempelvis bör ju svenska kyrkans präster vara kristna 

likväl som en vuxen knappast kan ersätta en barnskådespelare och ett kvinnoförbund ur 

legitimitetssynpunkt måste få ha en kvinnlig företrädare. På ett liknande sätt kan EU-

domstolens mål C-229/08 Wolf bekräfta bilden av undantaget som en åtgärd för att 

upprätthålla rimlighet och realism.153 

3.3 Särbehandling på grund av ålder 
 
Den arbetsrättsliga reglering som berör de undersökningsområden som beskrivits i 

uppsatsens tidigare kapitel tillämpas inom ramen för berättigad särbehandling på grund 

av ålder och för att förstå skyddets faktiska verkan är det av vikt att belysa och 

analysera hur undantagsmöjligheten nyttjats. Analysen av berättigad särbehandling på 

grund av ålder sker därför i relation till uppsatsens undersökningsområden.   

 
3.3.1 Anställning av ungdomar i förhållande till 67-årsregeln 
 
Ungdomsarbetslösheten är en komplex fråga som inte kan förklaras eller lösas genom 

ett enkelt svar. EU-domstolens praxis skapar uppfattningen av att ungas inträde på 

arbetsmarknaden är direkt relaterad till den äldre generationens pension154 och även i 

Sverige har syftet åberopats som skäl för åldersgränser som berör äldre arbetstagare.155 

Pensionsåldersutredningen från 2012 hävdar motsättningsvis att det inte finns något 

samband mellan de två faktorerna156 vilket föranleder slutsatsen att pensions-

avgångarnas effekt för ungdomar kan diskuteras. Kanske är det så att det inte finns 

något samband ur ett makroperspektiv men att det i vissa situationer kan vara avgörande 

på den enskilda arbetsplatsen. I EU:s praxis påpekas att särbehandlingsutrymmet för 

                                                
151 Prop. 2007/08:95. s. 159-160. 
152 Ibid. s. 159-160. 
153 Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main.  
154 Se Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA&Domnica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für   
     den Bezirk Westfalen-Lippe. 
155 Se ex. AD 2011:37 & 2015:5.  
156 SOU 2012:28. s. 173. 
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ålder är skapat utifrån ett allmänintresse och inte kan åberopas på grund av skäl som 

hänför sig till enskilda arbetsgivare, men att allmänintresset ändå indirekt kan skapa 

flexibilitet för arbetsgivaren.157 För en mindre arbetsgivare med små marginaler kan 67-

årsregeln tänkas ha betydelse vid beslut om anställning av yngre arbetstagare och ett 

samband bör således inte avfärdas som helt otänkbart. 

Syftet bakom pensionsavgångar skiljer sig åt vid en jämförelse mellan EU-domstolens 

praxis och den svenska regeringens uttalanden i C-141/11 Hörnfeldt. Det berättigade 

särbehandlingsutrymmet är skapat i syfte att lämna utrymme för arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiska målsättningar och både syftet att underlätta ungdomars inträde 

på arbetsmarknaden158 och upprättandet av ett skydd för äldre arbetstagare innefattas av 

undantagsutrymmet.159 Paralleller kan dras till analysen kring särbehandling på grund av 

avgörande yrkeskrav som kan anses nödvändigt för att upprätthålla ett visst mått av 

verklighetsanpassning. Ett liknande resonemang kan föras i samband med 67-årsregeln 

så länge som bakomliggande motiv har viss tyngd och åtgärderna är proportionerliga. 

Likt beskrivet i uppsatsens inledande skede är åldersdiskrimineringsskyddet 

problematiskt eftersom det berör motstridiga intressen och regeln kan därför ses som en 

ofrånkomlig kompromiss även om regeringens främsta fokus är skydd av äldre. 

3.3.2 Semesterförmåner 
 
Semesterlagens dispositivitet innebär att många arbetstagare genom kollektivavtal 

berättigats till fler semesterdagar än lagens minimiantal.160 Huvudskälet till den femte 

lagstadgade semestervecka var att utjämna skillnader i semesterförmåner mellan olika 

arbetsgrupper,161 men vid en granskning av utvalda kollektivavtal blir det tydligt att det 

fortfarande finns märkbara skillnader. För de arbetstagare som omfattas av de avtal som 

berör bygg och industri tillämpas den lagstadgade semesterledigheten, inom vård- och 

omsorgssektorn är antalet semesterdagar relaterad till den enskilde arbetstagarens ålder 

både inom privat och offentlig verksamhet.  

Åldersbaserade semesterförmåner som gynnar arbetstagare över 40 innebär att yngre 

arbetstagare missgynnas direkt i förhållande till äldre kollegor.162 I samband med 

införandet av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen tvingades DO att ta ställning 
                                                
157 Age Concern England mot Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform. p. 46. 
158 Domnica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe. p. 68. 
159 Torsten Hörnfeldt mot posten Meddelande AB. p. 30. 
160 Se ex. kollektivavtalen för vård och omsorg.  
161 Prop. 1976/77:90. s. 24-25.	  
162 1 kap. 4 § 1 p. DL.  
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i frågan om kollektivavtalsreglerad semester baserad på levnadslängd vilket resulterade 

i ett principiellt uttalande om att särbehandlingen var berättigad och de medel som 

användes för att uppnå syftet var lämpliga och nödvändiga.163 Enligt DO faller den 

åldersbaserade semestern följaktligen inom ramen för berättigad särbehandling på grund 

av ålder164 och saken är därmed slutdiskuterad. Missförstå mig inte, får jag i framtiden 

själv rätt till fler semesterdagar genom avtal kommer jag knappast att avstå från dem, 

men jag anser att DO satt punkt för en diskussion och ett resonemang som borde 

utvecklats vidare och förtydligats.  

Kollektivavtalstexten lämnar ingen hänvisning till varför äldre arbetstagare givits fler 

semesterdagar, men enligt 2006 års diskrimineringskommitté är skyddsbehovet av äldre 

centralt vilket motiverar åldersdifferentierad semesterlängd.165 Motsättningsvis hävdade 

utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester 1992 att längre semester 

än fyra veckor inte kunde motiveras av rekreationsbehovet166 och motivet var inte heller 

centralt när den femte semesterveckan infördes.167 Utöver rekreations- och skyddssyftet 

skulle ett ytterligare syfte likt belöning för lång anställningstid kunna framhållas, men 

motivet ter sig knappast legitimt på dagens flexibla arbetsmarknad eftersom det 

resulterar i att en nyanställd 40-åring kan ges mer semester än en 30-årig kollega med 

tio års anställningstid. Scenariot var ett av skälen till att det ansågs olämpligt att lagstifta 

om ökad semesterlängd utifrån ålders-kriterier.168 

I ett försök att förstå resonemanget bakom den kollektivavtalsreglerade semester-

förmånerna kontaktades organisationerna Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Kommunal, Vårdförbundet och Vision. De tre första organisationerna lät meddela att de 

tyvärr inte kunde hjälpa till varefter enbart information från Vision kan återges. Enligt 

fackförbundet är den ökade semesterlängden vid 40 års ålder motiverad av ett starkare 

behov av skydd för äldre169 vilket går i linje med de syften som beskrivs i DL:s 

förarbeten.170 Mot bakgrund av de krav på lämplighet och nödvändighet som uppställs 

för berättigad särbehandling på grund av ålder ifrågasattes varför den lagstadgade 

semesterlängden ökar med sex dagar vid 40 års ålder men bara med ytterligare en dag 

när arbetstagaren fyller 50 år. Enligt Vision är den extra semesterdagen resultatet av 
                                                
163 Ålderskriminering i svenskt arbetsliv. Stockholm. 2012. s. 40. 
164 Ibid. 
165 SOU 2006:22. s. 438-439.  
166 SOU 1992:27. s. 131. 
167 SOU 1988:54. Om semester. Betänkande från 1986 års Semesterkommitté. s.143. 
168 SOU 1975:88. s. 88. 
169 Svahn, Kjell; ombudsman hos Vision. E-mail 2016-03-03. 
170 SOU 2006:22. s. 438-439.  
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kollektiv förhandling och endast grundad i en önskan om att nå en överenskommelse.171 

Utifrån fackförbundets uttalanden det tydligt att rekreationsbehovet är centralt och att 

den kollektivavtalsbaserade semestern är legitim mot bakgrund av DO:s uttalanden från 

2009.172 Det kan emellertid ifrågasättas om syften som inte hänförs till rekreations-

behovet, i det aktuella sammanhanget en förhandlingskompromiss, är att betrakta som 

ett berättigade. Vid diskussionen kring huruvida åldersgränserna på bästa sätt är 

nödvändiga och lämpliga för att uppfylla det anförda rekreationsbehovet bör ytterligare 

en faktor övervägas. I Allmänna bestämmelser 13 samt i ytterligare ett par granskade 

kollektivavtal inom vård- och omsorgssektorn finns bestämmelser som klargör att 

arbetstagare som är kvalificerade för fler än de 25 lagstadgade semesterdagarna kan 

träffa avtal med arbetsgivaren om att de extra dagarna ska betalas ut i ekonomisk 

kompensation istället för ledighet.173 Att finna en motivering till hur pengar på ett 

lämpligt och nödvändigt sätt uppfyller ett eventuellt rekreations- och skyddssyfte är i 

min mening svårt. 

Vid en jämförelse mellan de studerade sektorerna står det klart att möjligheten att 

teckna kollektivavtal innebär relativt stora skillnader i antal semesterdagar mellan olika 

grupper på arbetsmarknaden. Diskrimineringskommittén klargjorde i sin utredning att 

regleringen var nödvändig eftersom behovet av återhämtning varierar mellan olika 

yrken.174 Ur ett jämförelseperspektiv är resonemanget intressant mot bakgrund av att de 

studerade sektorerna innefattar yrken likt undersköterska och industriarbetare som båda 

skulle kunna betraktas som fysiska och slitsamma yrken. Ändå har arbetstagares rätt till 

ledig tid reglerats på olika sätt. I vård- och omsorgsavtalen är semestern 

åldersdifferentierad i motsats till de avtal som rör bygg och industri som ger alla 

arbetstagare oavsett ålder rätt till ledig tid genom arbetstidsförkortning eller liknande. 

Skillnaden visar på att fler tillvägagångssätt än ett kan leda till liknande resultat, i det 

här fallet mer ledig tid för arbetstagaren.   

Ovanstående vittnar om att motiven bakom åldersbaserad semesterlängd och de 

regleringar som finns är motsägelsefulla. Det är svårt att skapa en förståelig helhet 

eftersom syften och åtgärder kan ifrågasättas. Ur en synvinkel känns det legitimt att i 

vissa sammanhang låta en åldersgrupps intressen gå före en annan, i det här fallet är det 

en åldersgräns som många kommer uppnå och därför kan det kännas mer godtagbart. Ur 
                                                
171 Svahn, Kjell; ombudsman hos Vision. E-mail 2016-03-03. 	  
172 Ibid.  
173 Allmänna bestämmelser. 2014. 27 § mom. 5. 
174 SOU 2006:22. s. 438-439. 
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ett annat perspektiv bör det påminnas om att ålder infördes som diskrimineringsgrund 

av en anledning och att särbehandling som inte på ett tydligare och mer stabilt sätt kan 

motiveras utifrån de undantagskrav som finns undergräver de skydd som lagen 

ursprungligen hade till syfte att upprätthålla. Utifrån undersökningsområdet semester 

blir det tydligt att arbetsmarknadens parter har stort inflytande och att gällande 

ordningar kan vara svåra att rubba. Det lagstadgade åldersdiskrimineringsskyddet är en 

relativt ny företeelse som i min mening placerats ovanpå äldre arbetsrättslig reglering 

vilket gett upphov till otydliga efterhandskonstruktioner och vaga motiveringar kring 

semesterförmånernas egentliga syfte. Att föreslå en förändring är i sammanhanget 

troligtvis detsamma som att ge sig ut på tunn is, även om gällande ordningar, oavsett 

DO:s uttalanden, kan ifrågasättas som diskriminerande gentemot yngre. 
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4 Slutsats 
 
Uppsatsens frågeställning baserades på en hypotes om att ålder intar en svagare 

ställning på arbetsmarknaden i förhållande till övriga diskrimineringsgrunder. Nedan 

sammanställs de slutsatser som berör frågan utifrån uppsatsens tidigare kapitel samt 

vilka konsekvenser det kan få för yngre arbetstagare.    

Åldersdiskrimineringsskyddets ställning på arbetsmarknaden i relation till övriga 

diskrimineringsgrunder kan bedömas utifrån flera perspektiv. De avsteg som tillåts från 

icke-diskrimineringsprincipen kan anses som nödvändiga i syfte att upprätthålla 

verklighetsförankring och relativ jämnvikt vilket innebär att undantagen inte per 

automatik medför att ålder intar en svagare ställning. Det finns dock risk för att 

berättigad särbehandling åberopas trots att syften och åtgärder kan ifrågasättas vilket 

undergräver åldersdiskrimineringsskyddets verkan. Den studerade praktiska 

tillämpningen av berättigad särbehandling på grund av ålder samt avsaknaden av krav 

på aktiva åtgärder leder till slutsatsen att diskrimineringsskyddet för ålder intar en 

svagare ställning på arbetsmarknaden i förhållande till övriga diskrimineringsgrunder. 

Utifrån ett ungdomsperspektiv får slutsatsen negativa konsekvenser eftersom yngre 

arbetstagare riskerar att missgynnas i förhållande till äldre kollegor samt att avsaknaden 

av förebyggande arbete i större utsträckning kan drabba dem som inte själva har 

kunskapen eller modet att föra sin talan.  

Framtida forskning 

Ålder är en utav våra nyaste diskrimineringsgrunder och inför framtida forskning hade 

det varit intressant att följa hur skyddet samt diskussioner utvecklas. Uppsatsen har 

endast berört två undersökningsområden som är direkt kopplade till ålder, men i ett 

större perspektiv kan åldersdiskrimineringsskyddet belysas utifrån fler synvinklar och 

områden. Åldersdiskrimineringsförbudet omfattar visserligen alla, unga som gamla, 

men jag finner det särskilt intresseväckande att fortsättningsvis diskutera området ur ett 

ungdomsperspektiv eftersom fördelningen av fokus mellan olika åldersgrupper kan 

betraktas som ojämn.   
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