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1 Inledning !!!
1.1 Bakgrund 

!
I samband med införandet av den nya diskrimineringslagen år 2009 tillkom 

förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Diskrimineringsgrunden ålder 

infördes för att ge den från EU-rätten omtalade likabehandlingsprincipen plats 

inom svensk lagstiftning.    

 Med förbudet mot diskriminering av äldre till trots förekommer 

åldersdiskriminering på arbetsmarknaden mot olika åldersgrupper. Allra senast 

togs ett fall till AD där två busschaufförer sagts upp från sina anställningar i 

samband med att de fyllt 70 år och därmed omfattades av bolagets ålderspolicy.1

 Förbudet mot diskriminering på grund av ålder skiljer sig från andra 

diskrimineringsgrunder då det inte finns någon tydlig gräns för vem som kan 

drabbas. För att diskrimineringsgrunden ska fungera på ett effektivt sätt finns 

undantagsregler, vilken ger arbetsgivaren möjlighet att göra en tillåten 

särbehandling på grund av ålder. Det kan exempelvis röra sig om en möjlighet 

för arbetsgivaren att särbehandla arbetstagare på grund av ålder för av 

samhällspolitiska skäl, så som att få in yngre arbetstagare på arbetsmarknaden. 

 Undantagsregeln till trots förekommer det fortfarande svårigheter i 

bedömningen kring när det föreligger en tillåten särbehandling och vilka 

möjligheter arbetsgivaren har att beakta arbetstagarnas ålder på arbetsmarknaden. 

!
1.2 Syfte 
!
Syftet med denna uppsats är att se över förbudet mot diskriminering av äldre och 

hur lagstiftningen fungerar inom arbetslivet.   

 Denna uppsats kommer se till hur förbudet mot diskriminering av äldre 

tillämpas i svensk domstol och inom det svenska arbetslivet, samt hur långt de 
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undantag som finns i diskrimineringslagen, så som berättigade mål som anses 

lämpliga och nödvändiga, sträcker sig.    

 Vidare kommer uppsatsen se till hur mål kring frågor om berättigade mål 

har behandlats inom EU-rätten för att se om den har påverkat den svenska 

regleringen eller tolkningen av den svenska regleringen.   

 Till sist kommer uppsatsen även se till om det bör ske någon förändring i 

hur förbudet av åldersdiskriminering tillämpas inom svensk rätt.  

!
1.3 Frågeställningar 

    

•  Var går gränsen för tillåten särbehandling utan att det för arbetsgivaren 

innebär att denne har gjort sig skyldig till ett brott mot 

åldersdiskriminering? 

• Förbudet mot diskriminering av äldre är en tämligen ny 

diskrimineringsgrund och har inte prövats i lika stor utsträckning som 

andra diskrimineringsgrunder. Vilka faktorer som kan vara anledningen 

till det? 

• Särbehandling av äldre har vid flertalet fall varit uppe till prövning vid 

EU-domstolen. Skiljer sig den bedömning som EU-domstolen gör från 

den bedömning som de svenska domstolarna vad gäller gränsen för när 

en särbehandling på grund av ålder är tillåten? 

!
1.4 Avgränsning 
!
Min uppsats inriktar sig på förbudet mot diskriminering av äldre på 

arbetsmarknaden. Jag har valt diskrimineringsgrunden ålder då det utifrån svensk 

praxis kan förekomma svårigheter för arbetsgivaren för att dra en gräns vid när 

ett agerande från dennes sida är att anse som en tillåten särbehandling eller ett 
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förbud mot diskriminering av äldre.   

 Uppsatsen är skriven ur ett arbetsgivarperspektiv, då jag anser att det vore 

intressant att närmare undersöka hur långt arbetsgivaren kan sträcka sig för att 

forma sin egen verksamhet utan att dennes särbehandling på grund av ålder utgör 

en otillåten särbehandling och därmed omfattas som ett förbud mot 

diskriminering av äldre.    

 Vidare har jag valt att inrikta min uppsats på ämnet då det finns såväl 

svensk som EU-rättslig praxis på området där särbehandling på grund av ålder 

och förbudet mot diskriminering av äldre har bedömts på olika vis. 

!
1.5 Metod 
!
Vid uppsatsskrivandet har jag främst använt mig av en traditionell rättsdogmatisk 

metod. Vid den rättsdogmatiska metoden har jag utgått relevanta rättskällor så 

som förarbeten, lagtext, domstolspraxis och doktrin.  

 För att besvara mina frågeställningar har jag utgått från relevanta 

bestämmelser i diskrimineringslagen som jag sedan har analyserat utifrån 

förarbeten, rättsfall, då främst från Arbetsdomstolen, och annan litteratur och 

doktrin. För att se till EU-rättens påverkan på den svenska regleringen och 

tillämpningen har jag även sett till aktuella direktiv och praxis från EU-

domstolen. De källor som kommer från EU-rätten har jag använt för att få en 

djupare förståelse i hur diskrimineringslagen ska tolkas och för att se hur 

förhållandet mellan den svenska rätten och EU-rätten.  

 I och med att lagstiftningen är relativt ny har det i uppsatsen till viss del  

använts äldre källor från tiden innan lagstiftningen, men merparten av den 

litteratur och doktrin som används i uppsatsen är från efter det att den nya 

diskrimineringslagen kom år 2009. Anledningen till användningen av äldre källor 

ändå fått ta viss plats är för att uppmärksamma de aktuella problemområden som 

fanns och som kan ha bidragit till att ålder som diskrimineringsgrund infördes.
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 För att förstå uppsatsens innehåll förutsätts att läsaren har grundläggande 

juridiska kunskaper.    

 Utöver den rättsdogmatiska metoden har jag även använt mig av en 

sociologisk metod för att närmare påvisa problematiken kring begreppet ålder 

och för att ge en bredare inblick och förståelse i ämnet.	

!
1.6 Disposition	
!
Uppsatsen kommer att inledas med ett grundläggande avsnitt kring förbudet mot 

åldersdiskriminering för att visa hur det växt fram ut likabehandlingsprincipen 

och framförallt Arbetslivsdirektivet. Avsnittet behandlar även en mer sociologisk 

bild kring synen på åldersdiskriminering utifrån såväl arbetstagarens som 

arbetsgivarens synvinkel.	 	 	 	

	 Avsnitt 3 ger en närmare inblick i EU-rättens syn på på ålders-

diskriminering och redogör närmare för Arbetslivsdirektivet uppbyggnad och 

tillämpning.	 	 	 	 	

	 Vidare i avsnitt 4 och avsnitt 5 analyseras arbetsgivarens möjligheter och 

skyldigheter utifrån praxis från såväl svensk domstol som EU-domstolen.

	 Till sist kommer en avslutande reflektion där jag ser till om det finns några 

tydliga riktlinjer för arbetsgivaren och hur lagstiftningen kan komma att 

utvecklas i framtiden. 

!
2 Förbudet mot åldersdiskriminering 
!
2.1 Historisk tillbakablick 
!
År 1979 infördes den första jämställdhetslagstiftningen, vilken föreskrev 

bestämmelser om förbud mot könsdiskriminering bland annat i samband med 
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anställning.  Jämställdhetslagen var det första diskrimineringförbudet som 2

infördes inom svensk rätt, då det sedan tidigare än hellre idag finns någon 

generell diskrimineringlagstiftning.    3

 Kort därefter under mitten av 1980-talet kom jämställdhetslagen att            

kompletteras med en diskrimineringslagstiftning kring etnisk diskriminering.

 Diskrimineringsgrunderna kring etnisk diskriminering i den dåvarande            

lagen kunde dock enbart tillämpas inom arbetslivet.    4

 Vidare kom utvecklingen av diskrimineringsgrunderna att utökas av skydd            

mot såväl religion och annan trosuppfattning, funktionshinder som sexuell 

läggning, detta efter att Sverige blivit medlem i Europeiska Unionen år 1995. 

 År 1999 kom lagstiftningen att skärpas ytterligare och nya            

diskrimineringsgrunder så som funktionshinder och sexuell läggning.5

 År 2000 antogs Arbetslivsdirektivet om inrättande av en allmän ram för            

likabehandling , vilken till skillnad från den svenska lagstiftningen inriktade sig 6

mot diskriminering på grund av religion eller övertygelser, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning. Här kom åldersdiskriminering att uppmärksammas inom 

den svenska rätten för första gången. Här menades att förbudet mot 

diskriminering av äldre kunde förändra synen på tillämpningen av 

diskrimineringsgrunderna och innebär att det nu skulle komma krävas ett allmänt 

krav på saklighet som inte funnits tidigare.   7
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I samband med direktivet kring likabehandling kom de svenska lagstiftarna att 

diskutera möjligheterna till en gemensam lagstiftning kring diskriminering där 

samtliga diskrimineringsgrunder skulle finnas med.  

 År 2003 kom en generell lagstiftning kring diskriminering vilken hade ett            

vidare tillämpningsområde än den tidigare lagstiftningen, den kunde tillämpas 

utanför arbetslivet.      8

 Den nya lagstiftningen hade ännu ingen direkt koppling till arbetssökande,            

arbetstagare och arbetsgivare, utan tog snarare sikte vid förhållande utanför 

arbetslivet. Det fanns dock en viss anknytning till arbetslivet i samband med 

frågor kring diskriminering vid förmedling av arbetskraft och annan 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet.   

 I regeringsformen finns även ett uttryckligt lagstadgat grundlagsskydd            

som stadgar att den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde 

och för den enskilda människans frihet och värdighet, enligt 1:2 1 st. 

regeringsformen (RF).     

 Vidare ska det allmänna verka för att människor ska ha samma möjlighet            

till delaktighet och jämlikhet i samhället och för att 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 för den enskilda som person, enligt 1:2 5 st. RF.

 Diskussionerna gick vidare och under 2008 läggs en proposition fram            

kring en ny diskrimineringslagstiftning. Anledningen till den nya lagstiftningen 

ansågs vara för att fungera som ett tydligare och effektivare redskap mot 

diskriminering, underlätta för likabehandling oavsett diskrimineringsgrund eller 

samhällsområde, bidra till att praxis på området blir mer gemensam och för att få 

lagstiftningen mer överskådlig.   9
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År 2009, trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) i kraft och ålder kom 

att regleras som en av diskriminerings-grunderna.   

 Ålder som diskrimineringsgrund infördes efter påtryckningar från EU-           

rättens utveckling kring den omtalade likabehandlingsprincipen. Till skillnad från 

andra direktiv, stadgades genom Arbetslivsdirektivet även möjligheter för 

arbetsgivaren att göra undantag från förbudet i en större omfattning än i övriga 

diskrimineringsgrunder.   

!
2.2. Åldersbegreppet 

!
Åldersdiskriminering är en tämligen ny diskrimineringsgrund. I förarbeten till 

diskrimineringslagen definieras ålder som en så kallad ”uppnådd levnadsålder”. 

Av förarbetena går dock att utläsa att det ofta rör sig om att en person har uppnått 

en hög levnadsålder eller är i en ung levnadsålder för att denne ska omfattas av 

diskrimingeringsgrunden ålder.  Åldersdiskriminering har därmed ingen övre 

eller nedre gräns, då ”alla har en ålder” men det innebär ändå inte att 

tillämpningen av förbudet är liknande för båda åldersgrupper.  10

 På grund av åldersdiskrimineringens vida tillämpningsområde har 

lagstiftningen kommit med flertalet undantag. Till skillnad från andra 

diskrimineringsgrunder är undantagen flera och har samtliga stöd i 

Arbetslivsdirektivet.    

 Det allmänna undantaget innebär att arbetsgivaren kan särbehandla 

arbetstagaren på grund av ålder om ålders är kopplad till särskilda yrkeskrav. Ett 

exempel som har tagits upp i förarbeten är en ideell organisation för pensionärer, 

där arbetsgivaren kan ges möjlighet till särbehandling i och med att det kan anses 

öka trovärdigheten och bidra till att medlemmarna kan identifiera sig med 

organisationen. Särbehandlingen anses berättigad i och med att det kan anses som 

väsentligt att en äldre person företräder en sådan organisation i och med att den 
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äldre personen då har en viss tillhörighet.    11

 De två undantagen som avser åldersdiskrimineringen återfinns i 2 kap 2 § 

diskrimineringlagen ger arbetsgivaren möjlighet att göra undantag från 

åldersdiskriminering om arbetstagare;  

!
 - när arbetsgivaren vill bestämma åldersgränser för rätt till förmåner så 

som pension, efterlevandeskydd eller sådana förmåner som kan uppkomma i 

samband med invaliditet i individuella avtal eller det tillämpliga kollektivavtalet. 

 - om arbetsgivarens särbehandling har ett berättigat syfte och 

särbehandligen är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet med en sådan 

särbehandling.  12

!
 Något gemensamt mellan diskrimineringsgrunderna är att de har till syfte 

att skydda en viss grupp individer som på ett eller annat sätt är att anse som extra 

utsatt. Diskrimineringsgrunder ålder kan därför anse sig vara utmärkande bland 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Istället för att skydda en viss 

grupp som är extra utsatt omfattas vi alla av diskrimineringsgrunden då vi alla 

har en ålder och då diskrimineringsgrunden inte är fäst vid något speciellt 

åldersspann.     

 Till skillnad från diskrimineringsgrunder som kön och etniskt tillhörighet, 

där vi anser att alla har samma förutsättningar och kunskap oavsett vilken grupp 

vi tillhör, torde begreppet ålder utanför arbetslivet och de rättsliga ramarna 

behandlas på ett annorlunda sätt. För att bedöma en persons kunskap eller 

erfarenhet kan vi gör en koppling till personens ålder och därefter dra en slutsats 

om personen.     
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 Möjligen är det även det som gör att flertalet mål som rör diskriminerings-

grunden ålder inte tas vidare till domstol, men det kommer jag att diskutera 

närmare senare i texten.    

 Regeringen har dock lagt fram att samtliga diskrimineringsgrunder ska 

behandlas på ett likvärdigt sätt och att skyddet mot åldersdiskriminering inte är 

något undantag, det ska därmed anses vara lika starkt  13

!
2.3 Direkt och indirekt diskriminering 
!
2.3.1 Direkt diskriminering !
Med direkt diskriminering menas att person missgynnas genom att denne 

behandlas på ett sämre sätt än vad en annan person har eller skulle ha behandlats 

i en jämförbar situation. Utöver det måste även missgynnandet vara kopplat till 

personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 

enligt 1 kap 4§ 1 p. diskrimineringslagen.    

 För att det ska anses som en direkt diskriminering måste därför tre 

kriterier vara uppfyllda; ett missgynnande måste ha skett, att det finns en 

jämförelse, så som en jämförbar situation och att det föreligger ett 

orsakssamband.      14

 Med missgynnande menas att en arbetssökande eller arbetstagare 

behandlas sämre eller går miste om sådana fördelar som en arbetstagare som inte 

omfattas av diskrimineringsgrunden skulle göra. För den arbetssökande eller 

arbetstagaren bör det utgöra en faktisk förlust eller uppfattas med obehag från 

denne.      15
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 För att det ska föreligga diskriminering ska även en jämförelse göras med 

den aktuella situationen där den arbetssökande eller arbetstagaren känner sig 

diskriminerad och en jämförbar situation, det vill säga om en annan 

arbetssökande eller arbetstagare har eller skulle behandlas likadant. Ett exempel 

på en sådan situation kan vara om två arbetstagare med samma kvalifikationer 

och erfarenhet ansöker om att få gå en utbildning på sin arbetsplats och den ene 

arbetstagaren nekas att gå utbildningen för att denne har uppnått en enligt 

arbetsgivaren för hög ålder och på så vis inte skulle hinna använda sina nya 

kunskaper i någon större utsträckning då personen snart ska gå i pension.  Om 16

man ser till den jämförbara situationen är arbetstagarna i det här fallet i en 

jämförbar situation, då det inte går att säga vilken av arbetstagarna som har bättre 

förutsättningar än den andra, så de har samma erfarenheter. Liknande fall, fast då 

i samband med graviditet har prövats av Arbetsdomstolen (AD) . 17

!
2.3.2 Indirekt diskriminering !
Utöver direkt diskriminering finns även indirekt diskriminering vilken innebär 

sådan diskriminering där det vid tillämpning av en neutral bestämmelse, ett 

kriterium eller liknande visar sig att förfarandet inte är neutralt utan kan utgöra 

ett missgynnande mot kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder eller viss ålder. Här anses det dock inte som diskriminerande om 

det enligt bestämmelsen föreligger ett berättigat syfte och det är lämpligt och 

nödvändigt för att uppnå ett visst syfte, se 1:4 2 p. diskrimineringslagen.
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 Vid indirekt diskriminering föreligger samma kriterier för missgynnande, 

med undantaget att det istället ska röra sig om ett missgynnande vid 

tillämpningen av en bestämmelse, kriterium eller liknande som ska vara neutral 

men som sedan visar sig missgynna vissa grupper som tillhör en 

diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen.  18

!
2.4 Svårigheter med bedömningen av åldersdiskriminering 

!
I samband med åldersdiskriminering kan det uppstå komplikationer när 

arbetstagaren ska jämföras med någon annan. Ett exempel som Gabinus mf.l. 

nämner är en sådan situation där arbetsgivaren på ett tydligt sätt, för att kunna 

tillämpa en viss bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal tar hänsyn till 

arbetstagarens ålder. I en sådan situation går det att finna ett orsakssamband 

mellan arbetsgivarens handlande och förbudet mot diskriminering på grund av 

ålder. I sådana fall har arbetsgivaren gjort sig skyldig till en direkt 

diskriminering, så länge som övriga rekvisit är uppfyllda.  19

 Gabinus mf.l. menar vidare att en indirekt diskriminering kan anses 

föreligga om en arbetsgivare istället åberopar att denne agerar på ett visst sätt för 

att denne i första hand har sett till arbetstagarens erfarenhet, anställningstid eller 

mognad för arbetet. Här kan en äldre arbetstagare gynnas, medan en yngre 

arbetstagare kan gynnas av att den besitter förmågor som fysisk stryka och 

smidighet, god datakunskap eller en möjlighet att resa inom sitt arbete till 

skillnad från den äldre arbetstagaren. I en sådan situation kan det istället utgöra 

en indirekt diskriminering och arbetsgivaren får var uppmärksam på att inte få 

särbehandlingen att ses som ett missgynnande mot den äldre eller yngre 

arbetstagaren.  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För att påvisa att omständigheten är nödvändig och att särbehandlingen inte är att 

anse som en diskriminerande åtgärd måste arbetsgivaren kunna avge en tydlig 

och saklig motivering till varför en sådan omständighet är nödvändig, det vill 

säga att syftet måste vara objektivt godtagbart och att det är lämplig och 

nödvändigt för arbetsgivarens verksamhet.    20

 Det kan dock vara svårt för arbetsgivaren att påvisa att en indirekt 

diskriminering har förelegat då arbetsgivaren som svaranden har bevisbördan och 

därmed ska påvisa att det har funnits ett berättigat syfte med åtgärden för att 

uppnå ett syfte som är lämpligt och nödvändigt.  21

!
2.5 Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering 
!
I och med förbudet mot åldersdiskriminerings vida tillämpning genom att  ålder 

definieras som ”uppnådd levnadslängd” menas att det till en sådan bestämmelse 

måste finnas undantagsregler.      22

 Till skillnad från andra diskrimineringsgrunder finns det undantag från 

ålder som diskrimineringsgrund. Det ger bland annat arbetsgivaren möjlighet att 

använda sig av åldersgränser när det gäller rätt till pensions-, efterlevande. eller 

invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal enligt 2:2 3 p. 

diskrimineringslagen. På så vis ges arbetsgivaren en möjlighet att göra en 

avtalsreglering om ett arbetstagaren har rätt till en viss förmån när denne når en 

viss ålder.      23

 Arbetsgivaren får även särbehandla en arbetstagare på grund av ålder om 

en sådan särbehandling har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet enligt 2 kap 2 § 4 punkten 
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diskrimineringslagen. Här måste arbetsgivaren påvisa att syftet med 

särbehandlingen är berättigat och att de medel som har använts är att anse som 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå det berättigade målet, för att de ska gå 

förbi kriteriet för principen om icke-diskriminering. Det innebär att arbetsgivaren 

påvisa att en viss åtgärd, till exempel en åldersgräns, är lämplig för att uppnå det 

syfte som arbetsgivaren strävar efter.  Här bör arbetsgivaren därför ha en viss 24

försiktighet med tanke på vad resultat en sådan åtgärd skulle ge.  

!
2.5.1 Berättigade syften !
Som nämnts i avsnitt 2.5 ges arbetsgivaren enligt undantagsregeln i 2 kap 2 § 4 

punkten diskrimineringlagen ett visst utrymme att särbehandla en arbetstagare på 

grund av ålder om det funnits ett berättigat syfte och de medel som använts har 

varit lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

 Här kan arbetsgivaren som ett tillåtet undantag ange ålder som ett 

kriterium i exempelvis ett kollektivavtal kan vara för att främja eller skydda en 

viss arbetstagarkategori. Kollektivavtal kan till exempel ha reglerade villkor 

kring minimilöner för yngre arbetstagare för att på så vis undvika lönedumpning. 

Samtidigt kan det förekomma lönetrappor i kollektivavtal som är att anses som 

diskriminerande.      25

 Utöver minimilöner är det även vanligt att arbetsgivare i samband med 

turordningsförhandlingar eller nedskärningar av personal väljer att erbjuda de 

äldre arbetstagarna en förmånlig ålderspension eller annan ersättning. 

Arbetsgivaren kan därefter låta yngre arbetstagare ha kvar sina anställningar och 

på så vis låta de äldre arbetstagarna lämna verksamheten mot en viss ersättning.26
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 Vidare kan arbetsgivaren göra undantag från förbudet mot diskriminering 

av äldre om syftet är att sträva efter att främja arbetstagarens möjlighet att få eller 

behålla ett arbete, där arbetsgivaren, för att tillgodose att de äldre arbetstagarna, 

kan ha ett större behov av att vila är att anse som ett godtagbart skäl. 

 Arbetsgivaren får även vid rekrytering i viss mån beakta de 

arbetssökandes ålder om syftet är att få en bättre ålderssammansättning på 

arbetsplatsen, i en aktuell arbetsgrupp eller då det gäller ett mindre företag. Som 

exempel kan nämnas en arbetsplats där med flera personer som är i 

pensionsålder, här kan då ålder beaktas för att inte riskera att större delen av 

arbetsstyrkan går i pension samtidigt.     27

 I sådana fall måste dock arbetsgivaren kunna påvisa att det föreligger en 

risk eller ett hot för arbetsplatsen att anställa äldre. Det kan dock bli svårt för ett 

större företag att påvisa ett sådant förhållande, då arbetsgivarens möjlighet till att 

tillämpa undantaget minskar med bolagets storlek.    28

 Anledningen till undantaget har inte varit att ge arbetsgivaren fria tyglar 

att forma sin verksamhet så att denne kan ha homogena arbetsgrupper på 

arbetsplatsen. På så vis ska en arbetsgivare inte ges möjlighet att rekrytera en viss 

ålderskategori, till exempel arbetstagare under 40 år för att denne anser att 

ålderskategorin passar bäst i den verksamhet som bolaget bedriver.  29

 Undantaget för att se till ålderssammansättningen på arbetsplatsen får inte 

användas på sådant vis att arbetsgivaren kan skapa en homogen arbetsgrupp på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan alltså inte välja att rekrytera en viss 

ålderskategori på arbetsplatsen för att denne anser att ”arbetstagare under 40 år” 

passar in på arbetsplatsen. 

!
!
!
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2.6 Identifiering av åldersdiskriminering 

!
För att en person ska anse sig som diskriminerad förutsätts att personen i fråga 

identifierar sig som en person inom den grupp som blivit negativt särbehandlad. 

 Till skillnad från diskriminering på grund av kön eller etnicitet där det i 

flesta fall är tydligt vilken grupp man tillhör, kan det vid de fall diskrimineringen 

rör ålder vara svårt att definiera vad som är att anse som åldersdiskriminering. I 

och med att ålder är ett begrepp som ständigt förändras kan definitionen av vad 

som utgör en åldersdiskriminering variera mellan olika individer till skillnad från 

andra diskrimineringsgrunder där det kan te sig mer tydligt vem det är som 

berörs.      30

 Det här avsnittet avser behandla åldersdiskriminering ur ett sociologiskt 

perspektiv och närmare gå in på de olika faktorer som kan påverka hur vi ser på 

förbudet mot diskriminering av äldre och hur det kan upplevas av såväl 

arbetsgivare som arbetstagare.    

 År 2011 kom en rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO) kring 

åldersdiskrimineringen i Svenskt arbetsliv vilken jag tagit inspiration av och  

hänvisar till i det här avsnittet.      31

!
2.6.1 Självupplevd åldersdiskriminering  
!
”(…)Under år 2001 genomförde Riksförsäkringsverket en undersökning av 

arbetsgivares attityder till äldre arbetstagare. Studien visade att drygt 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.(…)”  32
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!
Så inleder DO sitt förord i rapporten kring åldersdiskriminering från 2011.

 Att ålder kan ha en viss påverkan på en arbetsplats är intet nytt. Den 

kategori av åldersgrupper som finns på olika arbetsplatser kan variera sett till 

vilken typ av arbete som utförs på arbetsplatsen. Ålder har även visat sig ge en 

viss struktur i verksamheter och i relationer på arbetsplatsen.  33

 Undersökningar har även visat att arbetsplatser som kräver ett mer fysiskt 

arbete ofta leder till att arbetstagarna är män inom en viss ålderskategori. I övriga 

yrkeskategorier har dock inte lika tydliga skillnader synts, utan enbart 

framkommit vid enskilda tillfällen, när arbetsgivaren till exempel har delat in 

arbetstagarna i grupper för en daglig uppgift.   34

 Även om förbudet mot åldersdiskriminering inte är lika omtalat som andra 

diskrimineringsgrunder innebär inte att sådan diskriminering inte förekommer, 

det innebär enbart att den inte uppmärksammas på ett lika omfattande sätt . DO 35

menar att förbudet mot diskriminering av äldre är ett tämligen nytt begrepp inom 

den svenska lagstiftningen och att det kan ha påverkan på hur samhället bemöter 

begreppet. Att det inte är så omtalat skulle på så vis inte innebära att det inte 

förekommer, utan snarare att det inte har hunnit bli lika omtalat som de andra 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, som kön, etnicitet och så 

vidare som har funnits inom den svenska lagstiftningen under en längre period.36

 Sociologer har tidigare påvisat vikten av att namnge ett fenomen. Om ett 

fenomen tidigt namnges blir det lättare för oss att identifiera vad fenomenet 

gäller och det blir lättare för fenomenet att nå en bredare publik och därmed bli 

mer uppmärksammat.      37
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 På så vis menar DO att en ökad debatt kring åldersdiskriminering som 

fenomen skulle kunna ge upphov till att uppmärksamma och ge möjlighet att 

identifiera fler åldersdiskriminerande handlingar på olika arbetsplatser.38

   

2.6.2 Ålderskodning 
!
Ett annat viktigt begrepp är den så kallade ålderskodningen. Ålderskodningar kan 

liknas vid det av Butler myntade begreppet ”Ålderism” vilken innebär de 

fördomar vi har, främst mot äldre personer.  Ålderskodningar å andra sidan har 39

snarare att göra med hur vi kan anse att en äldre person har en högre auktoritet 

eller att en yngre person är mer entusiastiska och mer benägna för förändringar.40

 DO diskuteras även kring en så kallad ålderskodning på arbetsplatsen, det 

vill säga om vissa åldersgrupper exempelvis kopplas till en viss typ av 

arbetsuppgifter eller liknande.     41

 Här visade de intervjuer DO tagit upp att arbetstagare som har uppnått en 

viss hög ålder börjar välja bort vissa arbetsuppgifter då arbetstagaren inte anser 

sig ha samma fysiska förmåga som tidigare. DO menar att det vid en sådan 

situation inte är att anse som kopplat till ålder på ett negativt sätt, då tidigare 

forskning har påvisat att det inte finns något samband mellan en hög ålder och 

försämrad arbetsförmåga eller arbetsskicklighet.   42

   

!
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2.6.3 Myter kring ålder 
!
Den inom Sverige lagstadgade pensionsåldern kan det i många fall leda till en 

sådan tolkning att en yngre arbetstagare anses arbeta längre i och med att den 

pensionerade arbetstagaren kommer att lämna sin anställning till förmån för 

pensionering. Här menar DO att arbetsgivaren bör utöva en viss försiktighet, då 

ett påstående kring att äldre arbetstagare arbetar en kortare tid än yngre 

arbetstagare är att anse som en begränsning av den enligt EU stadgade fria 

rörligheten på arbetsmarknaden.    43

 Dessa påståenden till trots har det ännu inte i forskningssammanhang 

kunnat påvisas att en yngre arbetstagare om inte är nära den lagstadgade 

pensionsåldern är mindre benägen att lämna sin anställning än en person som är 

nära pensionsåldern.      44

 Statistik från Statiska Centralbyrån från 2010  har dock visat på att det 45

under 2007-2008 varit större omsättning på arbetstagare mellan 20-49 år, till 

skillnad mot arbetstagare som var 60 år och uppåt. 80 procent av de yngre 

arbetstagarna bytte anställning, medan det enbart rörde sig om 6 procent av de 

arbetstagare som var 60 år och äldre. Samma statistik påvisade även att det var 

mer sannolikt att en yngre arbetstagare lämnade arbetsmarknaden än en äldre. 

Här rörde det sig om 47 procent av de yngre arbetstagarna till skillnad från de 

äldre arbetstagarna där det 35 procent av arbetstagarna lämnade arbetsmarknaden 

under samma period.     46
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 Med hänvisning till statistiken menar DO att synen på att äldre 

arbetstagare arbetar under kortare perioder är att anse som en grund för 

åldersdiskriminering, i och med att de äldre arbetstagarna kanske inte ges samma 

möjligheter vid nyanställning som de äldre arbetstagarna och därmed kan bli mål 

för en otillåten särbehandling.   47

!
2.7 Rätten att arbeta efter 67 års ålder 
!!
Tidigare fanns det inom Sverige en lagstiftning vilken föreskrev att arbetstagare 

som fyllt 65 år skulle avsluta sin anställning och gå i pension. Genom den nya 

föreskriften i 32 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) finns gränsen 

inte kvar, istället har arbetstagaren rätt att arbeta till 67 år och även därefter om 

arbetstagaren så vill.     

 Den nuvarande föreskriften är tvingande och gör att arbetsgivaren inte 

genom kollektivavtal eller enskilda avtal kan avtala om en tidigare pensionsålder 

än 67 år.     

 Anledningen till en förändring av pensionsåldern har enligt förarbetena 

varit för att ge arbetstagare en möjlighet till en högre pension och ge äldre 

arbetstagare större möjligheter på arbetsmarknaden.   48

 I dagens samhälle förutsätts inte längre på samma sätt att en arbetstagare 

per automatik ska gå i pension vid 65 eller 67 års ålder, men från det att 

arbetstagaren fyller 67 år förändras arbetstagarskyddet och blir kraftigt försämrat 

för den arbetstagare har fyllt 67 år och väljer att fortsätta arbeta. Enligt 32 a § 

LAS har arbetstagaren rätt att kvarstå i sin anställning en månad efter det att 

arbetstagare har fyllt 67 år. Därefter kan arbetsgivaren skilja arbetstagaren från 

anställningen om arbetstagaren har fått ett skriftligt besked från arbetsgivaren 

minst en månad i förväg.    
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 En arbetstagare som har fyllt 67 år omfattas således inte längre av någon 

företrädesrätt enligt 33 § 3 stycket LAS och får enbart som längst ges en månads 

uppsägningstid i samband med anställningens avslutande enligt samma föreskrift. 

Arbetstagaren har inte heller möjlighet att åberopa skyddsregeln för 

funktionshindrade i 23§ LAS. En möjlighet för arbetstagaren att arbeta längre 

och på så vis kunna tjäna en högre pension ansågs vara en rättighet för 

individen.    49

!
2.7.1 Medellivslängd !
I förarbeten har det diskuterats kring den ständigt förändrande medellivslängden. 

Redan i samband förarbetena till den tidigare lagstadgade pensionsåldern, ansågs 

att en sådan lagstiftning bör förändras då medellivslängden ökar ständigt och att 

så har skett under flera decennier. I och med att medellivslängden ökar anses det 

även visat på att arbetstagare är friskare vid en högre ålder än tidigare. År 2014 

lämnades en motion kring förslag på en höjd pensionsålder.  I motionen 50

argumenterades för att medellivslängden i Sverige har ökat från 37 år till 60 år 

mellan år 1800-1920, medan livslängden år 2014 var 84 i snitt för kvinnor och 80 

år för män.       51

 Ett argument till varför pensionsålder bör vara högre i Sverige anses vara 

för att trygga vår välfärd. Enligt en utredning kring äldreboenden från 2008  52

ansågs svenska arbetstagare skulle behöva arbeta till en ålder av 79 år för att 

behålla och trygga den välfärd som finns i Sverige idag.  

 En höjd pensionsålder och möjligheter för arbetsgivaren att införa 

åldersgränser på arbetsplatsen har genomförts inom flertalet europeiska länder, 

men har inte gett något genomslag i Sverige.  
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 Den samhällspåverkan som kommer med en höjd pensionsålder har varit 

mål för praxis inom EU. Där har åldersgränser kunnat genomföras för att säkra 

välfärds- och pensionssystem. I tidigare nämnd motion  läggs fram att 53

välfärdssystemen kommer att hamna under ett hårt tryck och att pensioner, hälso- 

och sjuk vård kommer att hålla den nivå som finns i dagens Sverige. Därför 

framhålls att en höjd pensionsålder skulle ge de som går i pension en bättre 

levnadsstandard och ur ett framtidsperspektiv även ha en positiv inverkan på 

sjuk- och hälsovården. 

!
2.8 Arbetslivet 
!!
När diskussion förs i förarbeten gällande befolkningsutvecklingen menar 

förarbetena att den yngre delen av Sveriges befolkning verkar ha en tendens att 

komma ut och börja arbeta och starta en karriär allt senare, vilket resulterar i att 

de yngre på arbetsmarknaden kommer att vara färre än de som kommer att gå i 

pension.  Samtidigt har en förändring skett där unga väljer att studera allt längre 54

och där de personer som är i pensionsåldern väljer att sluta arbeta innan det att de 

har fyllt 65-67 år. Förarbetena menar därför att Sverige på så vis skulle kunna stå 

inför en situation där en mindre befolkning än innan ska försörja en större 

befolkning än innan. De ovan nämnda faktorerna kan även leda till brist på 

arbetstagare med rätt kompetens inom vissa yrkesgrupper.  55

 Trots att arbetstagare i Sverige väljer att sluta arbeta och gå i pension 

tidigare har Sveriges ett högre antal arbetstagare som är mellan 55-64 år jämfört 

med många andra länder.  För Sveriges del är den största andelen kvinnor, till 56

skillnad från andra länder där män kring 60 år och äldre arbetar längre än i 

Sverige i länder inom och utom Europa.  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Undersökningar har visat att mer än hälften av de manliga arbetstagarna mellan 

60-64 år i Japan väljer att fortsätta arbeta.    57

!
2.8.1 Arbetsgivarens syn på äldre arbetstagare !
För att äldre ska ha en möjlighet att fortsätta arbeta påverkas till stor del av den 

attityd som finns från omgivningen. För att en äldre arbetstagare ska kunna 

fortsätta arbeta krävs att arbetsgivaren vill anställa en äldre person, och eventuellt 

anpassa arbetsuppgifter och vidareutveckla arbetstagare för att denne ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt.      58

 Även om det till stor del är arbetsgivarens ansvar att se till att inte 

särbehandla en äldre arbetstagare och ge dem samma förutsättningar som andra 

åldersgrupper har även övriga arbetstagare på arbetsplatsen en viss skyldighet. 

Såväl arbetstagare som fackliga företrädare måste samarbeta och agera på ett 

sådant sätt som följer av de aktuella regelverken. Även de regelverk som finns 

för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillämpas på ett rättvist sätt.

     

2.8.2 Arbetstagarens syn på äldre arbetstagare !
De äldres ställning på arbetsmarknaden är inte enbart styrd av arbetsgivarens syn 

på de äldre arbetstagarnas arbetsförmåga och vilken ställning de har på 

arbetsmarknaden.     

 Här har förts diskussioner kring om  det kan anses som rimligt att anta att 

arbetstagarens egen syn på sin arbetsförmåga och utvecklingsmöjligheter kan 

vara av betydelse för hur arbetstagaren väljer att stanna kvar på sin arbetsplats 

eller att lämna sin anställning.     59
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 För arbetstagarens del kan pensionsåldern ses som ett mål och att 

arbetstagaren väljer att gå i pension om denne har råd, medan andra arbetstagare 

till följd av försämrad hälsa ser det som en nödvändighet att gå i pension. En 

annan anledning till att arbetstagaren inte väljer att fortsätta arbeta innan denne 

har uppnått en hög ålder torde vara för att ge plats åt andra yngre arbetstagare. 

Arbetsgivaren kan även i vissa situationer ha gett den äldre arbetstagaren en 

ekonomisk kompensation för att arbeta mindre eller sluta arbeta i förtid för att på 

så vis ge plats till de yngre arbetstagarna som har ett stort behov av att komma in 

på arbetsmarknaden.  60

!
!
3 EU-rättens syn på åldersdiskriminering 
!
Inom Europeiska unionen har medlemsländerna underteckna konventioner från 

EU, FN och ILO där de erkänner att grundläggande rättigheter för allas likhet 

inför lagen och skydd för diskriminering ska följas.  

 Enligt artikel 19 i FEUF kan rådet genom ett enhälligt beslut i enlighet 

med med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets 

godkännande vidta sådana åtgärder som anses lämpliga för att bekämpa 

diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det innebär att rådet ska arbeta för 

att motverka åldersdiskriminering. 

!
3.1 Bakgrund 
!
Likt den svenska lagstiftningen är diskriminering på grund av ålder en tämligen 

nyupptagen grund inom EU-rätten. Det var först genom Amsterdamfördraget år 

1997 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen den 25 mars 1957 

även (Romfördraget) som ålder kom med som grund för diskriminering.  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I artikel 13 Romfördraget stadgades att rådet inom ramen för Romfördraget 

kunde bekämpa sådan diskriminering som skett på grund av ålder.  61

 Några år senare antog EU:s ministerråd, med artikel 13 Romfördraget som 

grund, en ny allmän ram för likabehandling i arbetslivet genom Rådets direktiv 

2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling (Arbetslivsdirektivet).  62

!
3.2 Arbetslivsdirektivet 
!
Enligt artikel 2 i Arbetslivsdirektivet ska all direkt och indirekt diskriminering på 

grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 

förbjudas inom Europeiska unionens medlemsländer. Arbetslivsdirektivet är 

tillämpligt på arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor. 

 Arbetslivsdirektivet är ett minimidirektiv och ger medlemsländerna en 

möjlighet föreskriva eller bevara sådan lagstiftning som ger ett starkare skydd än 

vad som direktivet föreskriver vad gäller likabehandlingsprincipen. Det innebär 

direktivet inte får inskränka ett sådant diskrimineringsskydd som är starkare än 

det som föreskrivs enligt direktivet enligt artikel 8 Arbetslivsdirektivet.63

 Förbudet mot diskriminering på grund av ålder omfattar enligt 

Arbetslivsdirektivet fysiska personer som arbetar inom såväl privat som offentlig 

sektor och som utsätts för både direkt och indirekt diskriminering.  64

 Inom Arbetslivsdirektivet finns, likt den svenska regleringen, inga tydliga 

ålderskategorier för åldersdiskriminering. Enligt artikel 6 Arbetslivsdirektivet 

föreskrivs att särbehandling får ske om det kan motiveras av ett berättigat mål 

som rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning.  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Ur bestämmelsen kan utläsas att ålderdiskrimineringen kan omfatta såväl yngre 

och äldre som utsätts för diskriminerande åtgärder. Det framhålls dock under 

Arbetslivsdirektivets skäl 8 att Europeiska rådet under år 1999 har framhållit ett 

behov av lägga särskild vikt vid att äldre arbetstagare så att de i högre grad kan 

vara delaktiga i arbetslivet.  65

!
3.3 Undantag från åldersdiskriminering enligt Arbetslivsdirektivet 
!
Även inom Arbetslivsdirektivet förekommer det undantag, som kan innebära att 

en särbehandling från arbetsgivarens sida kan anses som tillåten. Undantagen 

stadgas i artikel 2.2 b) i) Arbetslivsdirektivet.  

 För att en särbehandling ska anses som tillåten behöver målet med 

särbehandlingen vara objektivt motiverat. Arbetsgivaren ska vidare även ha ett 

berättigat mål och särbehandlingen måste anses som ett lämpligt och nödvändigt 

medel för att uppnå det berättigade syftet.    66

 För att en särbehandling ska ses som ett giltigt undantag behöver 

arbetsgivaren kunna påvisa att särbehandlingen har skett på ett objektivt sätt som 

är inom ramen för nationell rätt. Utöver det behöver särbehandlingen även ha ett 

berättigat mål som har koppling till sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 

yrkesutbildning och att syftet med särbehandlingen är lämpligt och nödvändigt.67

 Som giltig särbehandling kan arbetsgivaren härmed ges möjlighet att  

införa särskilda villkor för tillträde till anställning, fastställande av minimivillkor 

vad gäller ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid för tillträde till 

anställningen eller vissa förmåner som är förknippade med anställningen.  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Arbetsgivaren ges även möjlighet till att även införa högre åldersgränser för 

rekrytering på sådan utbildning som krävs för den aktuella tjänsten eller när det 

gäller krav på en rimligt lån anställningsperiod innan personen går i pension.  68

!
4 Svensk praxis från AD !!
Sedan fö rbude t mot d i sk r iminer ing av ä ld re t i l l kommi t som 

diskrimineringsgrund enligt den nya diskrimineringslagen år 2009 har flera fall 

tagits upp till prövning vid AD.     

 I flertalet av de mål som tagits upp till domstol bedömningen gjorts att 

arbetsgivaren har gjort sig skyldig till åldersdiskriminering. Det här avsnittet 

avser närmare behandla ett par utvalda domar från AD för att närmare se var 

gränsen går för åldersdiskriminering inom den svenska rätten. 

!
4.1 AD 2015 nr. 51 
!
År 2015 avgjorde Arbetsdomstolen (AD) ett mål om åldersdiskriminering. Målet 

rörde tre arbetstagare som varit anställda i behovsanställningar hos arbetsgivaren. 

Arbetstagarna arbetade som färdtjänst- och sjukreseförare och hade i samband 

med att de fyllt 70 år, fått besked om att de inte fick fortsätta sina anställningar 

enligt en ålderspolicy på företaget.   

 Företagets ålderspolicy var enligt följande:   

  

 ”Alla tillsvidareanställningar vid Keolis Sverige skall upphöra vid 

utgången av den månad då en anställd fyller 67 år. Medarbetare kan, om behov 

finns, erbjudas fortsatt anställning efter att han/hon gått i pension. Anställningen 

skall då vara en behovsanställning. Anställningen förnyas därefter med maximalt 

tolv månader i taget.  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För förare och andra med- arbetare med ett riskfyllt arbete, skall dock 

anställningen upphöra senast det datum medarbetaren fyller 70 år. Alla 

förlängningar av anställning av förare skall föregås av trafikmedicinsk 

undersökning. Denna undersökning skall då göras av företagshälsovården.”  69

  

 Bolagets åtgärd att införa en åldersgräns utgjorde enligt AD:s bedömning 

ett missgynnande av förarna på grund av ålder och att ett sådant missgynnande 

anses strida mot såväl 2 kap 2 §  1 punkten diskrimineringslagen och 2 kap 2 § 4 

punkten diskrimineringslagen.  Att ett missgynnande förelåg var tämligen klart, 

men frågan i målet avsåg att närmare undersöka om åldersgränsen utgjorde ett 

sådant missgynnande som anses som tillåtet med stöd av undantagsreglerna kring 

tillåten särbehandling.     70

 Bolaget menade att åldersgränsen införts för att kunna undersöka och 

säkerställa trafiksäkerheten och kontrollera om arbetstagarnas fysiska och 

kognitiva förmågor hade försämrats i samband med att arbetstagarna blivit äldre. 

 Bolaget ansåg därför att det kunde anses som en tillåten särbehandling då 

de ansåg att trafiksäkerhet utgjorde ett berättigat syfte och att åldersgränsen 

därmed var ett lämplig och nödvändigt mål för att trygga trafiksäkerheten. 71

 DO å andra sidan menade att det inte går att mäta huruvida en 

arbetstagares fysiska eller kognitiva förmågor förändras ju äldre arbetstagaren är, 

då det kan förekomma en stor variation i fysiska och kognitiva förmågor bland 

olika individer. Att mäta en arbetstagares fysiska och kognitiva förmågor utifrån 

kronologisk ålder skulle därmed inte ses som en tillåten särbehandling.72

 AD menade likt bolaget att de två undantagsbestämmelserna kunde anses 

tillämpliga då krav på en ökad trafiksäkerhet och försämrade fysiska förmågor 

skulle kunna anses utgöra ett berättigat syfte enligt diskrimineringlagen.  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Vidare i bedömningen kring en tillåten särbehandling ska även ses till om 

bolagets ålderspolicy är att anse som lämplig och nödvändig för att uppnå syftet 

med policyn.      73

 För att undersöka om ålderspolicyn är lämplig och nödvändig såg AD till 

den lagstiftning som finns kring yrkesmässig trafik och för att framföra ett fordon 

enligt såväl nationell som internationell rätt. AD fann att det inte finns någon 

lagstiftning kring en övre åldersgräns för att inneha körkort och framföra fordon 

inom svensk eller internationell lagstiftning.   74

 AD ansåg dock att den reglering som finns var tillräcklig och att  en 

ålderspolicy för att öka trafiksäkerheten inte anses utgöra ett berättigat syfte. På 

så vis menade AD att åldersgränsen inte var att anse som lämplig och nödvändig 

för att uppnå det berättigade syftet vad gäller trafiksäkerhet och bolaget förlorade 

målet.  75

!
4.1.1 Kommentar !
Vad gäller undantagsregeln i 2 kap 2 § diskrimineringslagen ska en tillåten 

särbehandling vara såväl uppfylla kravet på legitimitet och vara proportionerligt. 

 I praxis från EU-domstolen har särbehandling ansetts som bedömts på 

liknande sätt när det gäller egenskapen ålder. Ett sådant mål är Mål C-447/09 

Prigge m.fl. där EU-domstolen såg över frågan kring om en klausul i ett 

kollektivavtal, vilken innebar att  de anställningsavtal som tillhörde piloter som 

hade fyllt 60 år skulle upphöra. Argumenten för att en sådan klausul skulle vara 

tillåten var för att den ansågs förenlig med artiklarna 2.5, 4.1 och 6.1 i 

Arbetslivsdirektivet. Här bedömde domstolen att syftet med klausulen, vilket 

varit för att garantera flygsäkerheten på ett sådant sätt som anges i artikel 4.1 

Arbetslivsdirektivet, visserligen varit legitimt, men att det ändå inte utgör ett 
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enligt artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet berättigat mål, då flygsäkerheten inte 

ansågs utgöra ett sådant berättigat mål. Det är på så vis enbart vid fåtalet 

situationer som Arbetslivsdirektivet eller den svenska lagstiftningen tillåter en 

berättigas särbehandling när det rör som om att ålder utgör ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav.      76

 Undantagsregeln har därför inom såväl den nationella rätten som vid EU-

domstolen, bedömts väldigt restriktivt och klausulen i Prigge-målet  ansågs 77

därmed oproportionerligt. AD har på samma vis som i Prigge-målet  fått tagits 78

ställning till en liknande proportionalitetsbedömning och än en gång påvisat en 

mycket restriktiv tolkning av undantagsregeln i enlighet med undantagsregeln i 2 

kap 2 § diskrimineringlagen.  79

!
4.2 AD 2011 nr 37 
!
Ett omtalat mål kring åldersdiskriminering är det så kallade SAS-målet från år 

2011.  Att målet varit så omtalat kan möjligen bero på att den diskriminerings-

ersättning som utdömts i målet är den största sedan förbudet mot diskriminering 

tillkom.       80

 I målet hade flygbolaget SAS i enlighet med en avtalsturlista sagt upp 25 

kabinanställda på grund av arbetsbrist. De lokala avtalsparterna hade i 

överenskommelsen av avtalsturlistan   angett att en del av den övertalighet som 

förelåg skulle ske genom att säga upp sådana arbetstagare som var 

”pensionsberättigade” då sådana arbetstagare ansågs ha en trygg försörjning. De 

arbetstagare som ansågs som pensionsberättigade var enligt det gällande 

kollektivavtalet de arbetstagare som hade fyllt 60 år.  
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 Det fanns enligt AD således två olika typer av åldersdiskriminering i 

målet. Dels frågan kring om uppsägningen av de 25 kabinanställda, som 

arbetsgivaren hade gjort i enlighet med den gällande avtalsturlistan, utgjorde en 

åldersdiskriminering i strid mot såväl diskrimineringslagen som lagen om 

anställningsskydd vad gäller om uppsägningarna hade varit sakligt grundade. 

Dels om arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet för åldersdiskriminering 

enligt diskrimineringslagen genom att i den lokala överenskommelsen ha 

undantagit de 25 arbetstagarna som varit äldre än 60 år från företrädesrätt till 

återanställning.      81

 DO menade att uppsägningarna inte var sakligt grundade och att bolaget 

skulle utge diskrimineringsersättning om 400 000 kronor och ett allmänt 

skadestånd om 100 000 kronor till vardera av de 25 arbetstagare som sagts upp. 

Arbetstagarna hade missgynnats då de hade sagts upp och inte haft samma 

företrädesrätt till återanställning. Att missgynnandet varit diskriminerande har sin 

grund i att missgynnandet har haft samband med arbetstagarnas ålder.  En sådan 

diskriminering utgjorde enligt DO en direkt diskriminering.   82

 Undantagsregeln i 2 kap 2 § diskrimineringslagen ansågs inte ligga för 

handen i och med att det inte funnits något berättigat syfte och att även om ett 

sådant funnits så har inte åtgärderna varit endera lämpliga eller nödvändiga för 

att uppnå syftet.     

 Bolaget å andra sidan bestred de yrkanden DO:s yrkanden och menade att 

det inte hade förelegat en direkt diskriminering i och med att arbetstagarna inte 

befunnit sig i en jämförbar situation. Någon indirekt diskriminering ska inte 

heller ha förelegat då arbetstagarna sagts upp på grund av att de varit 

pensionsberättigade, inte på grund av den ålder de befunnit sig i.   83
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 Bolaget menade också att om AD skulle se agerandet som direkt eller 

indirekt diskriminering så skulle det omfattas av undantagsregeln i 2 kap 2 § 4 

punkten diskrimineringslagen då det funnits ett berättigat mål med 

uppsägningarna och då de varit lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.84

 AD började med att se till om de arbetstagarna hade blivit missgynnade. 

Efter att ha sett till praxis från EU menar AD att arbetstagarna har missgynnats 

då ett kriterium vilken gäller rätten till pension är att anse som direkt kopplad till 

arbetstagarnas ålder, vilket de därmed anser utgör en direkt diskriminering av 

arbetstagarna.       85

 I och med att det förekommit en direkt diskriminering går AD vidare med 

att se till om bolagets åtgärd i samband med avtalsturlistan och uppsägningen av 

arbetstagarna har varit mål för undantagsregeln i 2 kap 2 §  4 punkten 

diskrimineringslagen.     

 AD menar att avtalsturlistan strider mot den tvingande 67-årsregeln i 32 a 

§ lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) då en liknande reglering inom ett 

kollektivavtal skulle innebära att kollektivavtalet skulle ses som ogiltigt.

 Någon tillåten särbehandling enligt 2 kap 2 § 4 punkten 

diskrimineringslagen förelåg således inte enligt AD:s bedömning. Uppsägningen 

av de 25 arbetstagarna hade därför varit i strid mot diskrimineringslagens förbud 

mot diskriminering av äldre och någon saklig grund enligt 7 § LAS ansågs därför 

inte föreligga.  86

4.2.1 Kommentar !
I målet bedömde AD att det enligt förarbetena till diskrimineringslagen 

visserligen skulle kunna vara legitimt att erbjuda frivillig förtidspension till en 

viss åldersgrupp.   87
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AD poängterar dock att arbetsgivaren från det att arbetstagaren fyller 67 år 

möjlighet att enligt 32 a § och 33 § LAS säga upp arbetstagaren utan att ha andra 

skäl än ålder vid uppsägningen. Härmed menade AD att bolaget stridit mot 32 a § 

och 33 § LAS. Återigen föll bolaget vid bedömningen av undantagsregeln, men 

bedömningen var något annorlunda mot den som gjordes i AD 2015 nr 51. Här 

menade AD att det visserligen kunnat anses som ett berättigat syfte med att säga 

upp arbetstagarna i förtid, men att det samtidigt inte varit varken lämpligt eller 

nödvändigt att säga upp arbetstagarna för att nå det berättigade målet.88

 Återigen påvisas den strikta bedömningen vid en tillåten särbehandling 

och vikten vid den lagstadgade pensionsåldern, som påvisas genom 32 a § och 

33§ LAS i det här målet.     

 Fransson och Stüber  har i en genomgång av avgöranden gällande 89

undantagen för åldersdiskriminering gjort gällande att domstolen tolkat det som 

att det finns ett stort utrymme för medlemsstaterna att bedöma vad som är att 

anse som ett berättigat syfte.      90

 Det finns även mål från EU-domstolen som tidigare godkänt en 

åldersgräns på 65 år, då det inte ansetts utgöra en åldersdiskriminering.  Å andra 91

sidan har EU-domstolen i andra mål bedömt att det inte är att anse som förenligt 

med EU-rätten att inte ge arbetstagare rätt att tillgodoräkna anställningstid innan 

25 års ålder vid beräkning av uppsägningstid i mål C-155/07 Kücükdeveck. 

 Som på andra områden påvisas därmed att man inte får frångå förbudet 

mot diskriminering på grund av ålder i samband med bestämmelser i 

kollektivavtal.  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Det finns dock praxis från EU-domstolen som påvisar att arbetsgivaren kan göra 

en viss tillfällig särbehandling på grund av ålder för att den anställde inte ska få 

en lägre lön enligt C-297/10 och C-298/10 Hennigs och Mai.  92

!
4.3 AD 2010 nr 91 
!
Det första målet som kom att tas upp till prövning vid AD gällande den nya 

diskrimineringslagen från år 2009 var AD 2010 nr 91 där en 62-årig kvinna 

ansökt om ett arbete som jobbcoach vid Arbetsförmedlingen som sedan kom att 

tillsättas av två yngre kvinnor.    

 I målet hade en 62-årig kvinna ansökt om två anställningar som jobbcoach 

vid Försäkringskassan. I samband med rekryteringsprocessen kallades inte 

kvinnan till intervju trots att hon uppfyllt de kvalifikationer som funnits för 

tjänsterna kom istället att tillsättas av två kvinnor under 40 år. Kvinnan var inte 

medlem i någon facklig organisation och hade därför anmält staten till DO och en 

tvist kring om kvinnan hade utsatts för diskriminering i samband med kön och 

ålder uppkom. De huvudsakliga frågorna i målet var således om kvinnan dels 

diskriminerats på grund av kön och ålder i samband med att hon inte kallades till 

intervju och dels om hon diskriminerats på grund av ålder då hon inte fått någon 

av de två anställningarna hon sökt.   

 DO menade att kvinnan till skillnad från de andra personerna som 

kallades till intervju uppfyllde högre krav och var mer meriterad än de andra. De 

ansåg därför att kvinnan hade varit i en jämförbar situation med de andra 

personerna som kallades till intervju och som sedan kom att anställas. Staten 

hade därmed enligt DO brutit mot förbudet mot diskriminering av äldre och 

diskriminering på grund av kön genom 2 kap 1 § diskrimineringslagen genom att 

de inte anställt kvinnan på grund av hennes ålder.   93
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 Staten menade till skillnad från DO att kvinnan inte hade varit i en 

jämförbar situation på grund av hennes bristande personliga lämpligheten. 

Kvinnan hade visserligen uppfyllt de krav som funnits för anställningen, med 

lång arbetslivserfarenhet, men att hon saknade en bredd i sin erfarenhet så hon 

sin yrkesverksamma tid arbetat inom ett och samma arbetsområde. Staten hade 

även inför intervjuerna tagit in personer inom en stor ålderskategori och med en 

jämn könsfördelning, vilken innebär att det inte funnits något orsakssamband 

mellan ålder och kön när de inte kallat kvinnan till intervju.  94

 AD är tydlig i sina ställningstaganden och menar att kvinnan har uppfyllt 

den kravprofil som angavs för arbete, speciellt vad gäller den hennes utbildning 

och arbetslivserfarenhet. Kvinnan ska även varit högre meriterad än de andra 

arbetssökanden som togs in till intervju. Kvinnan ansågs därför ha varit i en 

jämförbar situation med de andra arbetssökanden som kallades till intervju och 

de två som sedan kom att anställas. En diskriminering på grund av kön och ålder 

ansågs därmed föreligga, då Staten inte kunnat påvisa att någon diskriminering 

inte förekommit, och staten blev skyldig att utge diskrimineringsersättning till 

kvinnan.      95

 Vid sin bedömning kom AD att se diskrimineringen på grund av ålder och 

kön som en och samma diskriminering, då det enligt AD:s mening inte funnits 

någon anledning till att bedöma dem var för sig.   96

   

4.3.1 Kommentar !
I målet har huvudfrågan varit om det har förekommit någon diskriminering på 

grund av kön och ålder. Till skillnad från de ovan nämnda målen har 

arbetsgivaren dock inte åberopat undantagsregeln i 2 kap 2 § diskriminerings-

lagen, vilken hade kunnat vara en möjlighet för arbetsgivaren att påvisa att 
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kvinnan inte kallats till intervju inte varit diskriminerande, utan snarare en 

lämplig och nödvändig åtgärd för att uppnå ett berättigat syfte. Anledningen kan 

möjligen ha varit att det skulle ses som känsligt att ta upp en sådan delfråga i och 

med de redan aktuella påstådda diskrimineringen på grund av såväl kön som 

ålder. 

!
4.4 Den svenska domstolens syn på arbetsgivarens möjligheter 
!
Det föreligger för arbetsgivaren inget hinder mot att arbetsgivaren tillämpar 

åldersgränser om det rör pensions-, efterlevande och invaliditetsförmåner som 

avtalats i individuellt avtal eller kollektivavtal, enligt 2 kap 2 § 3 punkten 

diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska därmed ha en möjlighet att avtala om en 

åldersgräns. En sådan förmån får dock inte förväxlas med den möjlighet till 

pension som arbetstagarna i SAS-målet utsattes för.  Där var det istället fråga 97

om arbetsgivarens agerande hade utgjort en tillåten särbehandling i enlighet med 

2 kap 2 § 4 punkten diskrimineringslagen.   

 För att en sådan särbehandling ska anses som tillåten behöver 

arbetsgivaren kunna på visa att särbehandlingen har ett berättigat syfte, det vill 

säga att åtgärden genomförs på grund av ett samhälleligt syfte, främjandesyfte 

eller skyddssyfte. Ett skyddssyfte kan enligt Tommy Iseskog exempelvis kan 

innebär att säga upp äldre arbetstagare för trygga de yngres anställningar genom 

att på så vis kunna höja deras löner och förbättra deras anställningsvillkor.  98

 Arbetsgivaren ska även ha möjlighet till tillåten särbehandling i de fall 

särbehandlingen har en positiv inverkan på arbetstagarna, genom förbättrat skydd 

för arbetstagarna, ge förbättrad möjlighet till anställning för såväl yngre som 

äldre arbetstagare samt för att se till arbetstagarnas hälsa.  99
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 SAS-målet bedömer AD att det kan anses som ett berättigat syfte att ha en 

åldersgräns på 60 år för att ge plats åt yngre arbetstagare. På så vis kan antas att 

det svenska rättsväsendets syn på ett berättigat mål är att det ska finnas en 

koppling till en arbetsmarknadsrättslig- eller sysselsättnings-politisk åtgärd för 

att kunna ses som tillåten.     

 Vad som utgör ett berättigat mål är dock tämligen svårdefinierat och AD 

väljer i de flesta fall att göra en snäv och strikt bedömning av om det föreligger 

en åtgärd som är lämplig och nödvändig. Ett tydligt exempel på svårigheten med 

vad som utgör en lämplig och nödvändigt medel är återigen SAS-målet där det 

visserligen förelegat ett berättigat syfte, men där en åtgärd att säga upp de 

arbetstagare som fyllt 60 år inte ansågs som en lämplig åtgärd i och med 

skyddsregeln i 32 a § LAS vilken gör avtalsturlistan ogiltig. Hade arbetsgivaren 

haft en åldersgräns vid 67 år hade en bedömning av lämplighet och nödvändighet 

möjligen fått en annan utgång.    

 Vid bedömningen kring om arbetsgivaren kan bestämma en åldersgräns 

för att öka säkerheten på arbetsplatsen tillämpar AD återigen en restriktiv 

hållning. I likhet med liknande mål från EU-domstolen  tillämpas 100

undantagsreglerna och vad gäller trafiksäkerhet anses den svenska regleringen 

tillräcklig varpå en åldersgräns för att öka trafiksäkerheten inte anses som ett 

berättigat mål. 

       

5 Praxis från EU-domstolen !!
Likt AD har EU-domstolen fått ta ställning till vad som är att anse som en tillåten 

särbehandling vad gäller ålder. Till skillnad från AD har EU-domstolen i flertalet 

fall påvisat en annan vidare proportionalitetsbedömning och mer tillåtande syn på 

vad som är att anse som tillåten och berättigad särbehandling på grund av ålder. 
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 Detta avsnitt kommer närmare gå in på ett urval av olika fall från EU-

domstolen där de har fått ta ställning till frågor kring vad som utgör en tillåten 

särbehandling och hur långt arbetsgivaren kan sträcka sig utan att det utgör en 

åldersdiskriminerande åtgärd. 

!
5.1 Mål C-229/08 Colin Wolf 
!
Likt det mål som Arbetsdomstolen avgjorde under 2015 gällande två 

busschaufförer som nekats anställning på grund av arbetsgivarens ålderspolicy, 

har Europadomstolen i ett liknande mål, C-229/08 Colin Wolf, fått ta ställning till 

om en åldersgräns varit att anse som åldersdiskriminerande. 

 I målet hade den tyska offentliga räddningstjänstens brandstyrka infört en 

åldersgräns på 30 år i samband med rekrytering av ny personal till brandstyrkan. 

Anledningen till en sådan gräns var för att det ansågs som en lämplig och 

nödvändig åtgärd för att kunna säkerställa att brandstyrka fungerar på ett väl 

fungerande sätt.     

 Europadomstolen fick då ta ställning till om det var förenligt med 

undantagsregeln i artikel 6.1 c Arbetslivsdirektivet. Här sågs även till en 

tillämpning av regeln kring tillåten särbehandling i artikel 4.1, då åldersgränsen 

enligt arbetsgivaren ansågs utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav. De yngre 

arbetssökande ansågs ha en bättre fysik medan fysiken hos de äldre arbetstagarna 

minskade från det att arbetstagarna fyllt 30 år. Den minskade kapaciteten ansågs 

därmed kunna bidra till att de äldre arbetstagarna inte skulle ha möjlighet till att 

utföra arbetsuppgifterna på en lika lång period som de yngre arbetstagarna. 101

 Med artikel 4.1 Arbetslivsdirektivet och på de skäl som återfinns i skäl 18 

Arbetslivsdirektivet angående räddningstjänstens möjlighet att särbehandla 

arbetstagare på grund av ålder för att kunna bidra till en högre säkerhet i 

yrkesutförandet ansågs arbetsgivaren ha rätt till en sådan åldersgräns i och med 

att målet med en sådan åldersgräns hade varit för att bidra till en mer 
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välfungerande brandstyrka. Någon prövning av artikel 6.1 c Arbetslivsdirektivet 

ansågs enligt Europadomstolen inte nödvändig och togs inte till prövning.  102

!
5.2 Mål C-411/05 Palacios de la Villa 
!
Ett annat mål som kom till prövning hos Europadomstolen var det fall som 

tidigare hänvisats till i avsnitt 8.2.2. I mål C-411/05 Palacios de la Villa har en 

spansk arbetstagare sagts upp i samband med att arbetstagaren fyllt 65 år, vilket 

var den obligatoriska pensionsåldern i Spanien. Det hade nyligen införts en 

lagstiftning vilken innebar att arbetstagarna obligatoriskt kunde pensioneras i 

samband med att de fyllt 65 år. En sådan obligatorisk pensionering kunde dock 

enbart genomföras om en sådan pensionering hade avtalats i aktuellt 

kollektivavtal. Lagstiftningen stärkte arbetstagarnas skydd i och med att 

lagstiftningen tidigare enbart krävt att arbetstagaren hade fyllt 65 år och hade rätt 

till ålderspension.     

 EU-domstolen ansåg att målet med lagstiftningen trätt i kraft för att 

berättigade mål enligt artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet, som att ge plats för yngre 

på arbetsmarknaden, skulle kunna uppfyllas av arbetsmarknadens parter. Att säga 

upp en arbetstagare i samband med den obligatoriska pensionsåldern 65 år, skulle 

därför kunna ses som rimlig, om syftet med åldersgränsen varit att bidra till en 

högre sysselsättning för yngre.  Här menade Europadomstolen att någon 103

kränkning som haft samband med ålder kunde anses föreligga, då arbetstagarna 

som fyllt 65 år haft rätt till ålderspension och en regel kring obligatorisk 

pensionering kunde därmed inte strida mot Arbetslivsdirektivet.  104

!
!
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5.3 Mål C-388/07 Age Concern England 
!
Ytterligare ett mål som hänvisats till av Arbetsdomstolen i mål AD 2015 nr 51  105

är Mål C-388/07 Age Concern England där EU-domstolen fick besvara frågor i 

samband med att en engelsk intresseorganisation för äldres rättigheter ställde sig 

frågandes kring Arbetslivsdirektivet.   

 Organisationen ställde sig då frågande till om den brittiska lagstiftningen 

var förenlig med Arbetslivsdirektivet. Det ansågs inte som diskriminerande att 

säga upp en arbetstagare som fyllt 65 år om skälet till uppsägningen var 

pensionering, varför arbetsgivaren inte var skyldig att anställa personer som fyllt 

65 år, medan det samtidigt sågs som en åldersdiskriminerande åtgärd att säga upp 

en person som ännu inte fyllt 65 år om skälet till uppsägningen varit för att 

arbetstagaren skulle gå i pension och det inte ansågs föreligga något berättigat 

mål till uppsägningen.    

 EU-domstolen menar att direktivets mening visserligen inte har införts för 

att påverka de nationella bestämmelserna kring pensionsålder och att fastställa en 

åldersgräns för pensionering, men att direktivet ändå går att tillämpa på sådana 

nationella bestämmelser som reglerar att arbetstagare får sägas upp i samband 

med att de har nått den lagstadgade pensionsåldern.  Vidare menar 106

Europadomstolen att de enligt förordningen stadgade förutsättningarna för att 

avvika från förbudet mot åldersdiskriminering och säga upp arbetstagare på 

grund av att de har uppfyllt den lagstadgade pensionsåldern, kan ha en direkt 

påverkan på de äldre arbetstagarna då arbetstagarna kan bli helt utan skydd för 

åldersdiskriminering vid anställning. På så vis kan det bli svårare för de äldre 

arbetstagarna att vara kvar på arbetsmarknaden. En sådan lagstiftning ska således 

omfatta av artikel 3.1 c Arbetslivsdirektivet och på så vis omfattas av direktivets 

tillämpningsområde.     107
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 En annan fråga i målet var om artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet var om 

medlemsstaterna har en skyldighet att ange vilka specifika typer av 

särbehandling på grund av ålder som inte är att anse som icke-diskriminering. 

Kommissionen menar här att undantagen för särbehandling ska ha till syfte att 

bekämpa viss diskriminering, däribland åldersdiskriminering för att principen om 

likabehandling ska tillämpas inom medlemsländerna. Europadomstolen å andra 

sidan att medlemsstaterna anses som bundna av Arbetslivsdirektivet enligt artikel 

288 FEUF, men att de har en friare möjlighet till en skönsmässig bedömning. En 

sådan skönsmässig bedömning innebär att medlemsländerna inte specifikt 

behöver precisera de aktuella undantagen, men att de måste kunna motivera vilka 

undantag som kommer att tillåtas. En sådan skönsmässig bedömning får dock 

inte leda till att förbudet mot åldersdiskriminering undergrävs.  108

!
5.4 Mål C-341/08 Domnica Petersen 
!
Utöver Wolf-målet har EU-domstolen tagit ställning i ett liknande mål gällande 

åldersgränser. I Mål C-341/08 Domnica Petersen, var, likt Wolf-målet, målets 

huvudfråga kring om det varit tillåtet att ha en åldersgräns för en viss 

yrkeskategori. I målet hade uppkommit en tvist kring om en tysk regel, vilken 

föreskrev en åldersgräns på 68 år för arbeta som läkare ansågs förenligt med 

artikel 2.5 och artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet. Till skillnad från Wolf-målet, där 

de ville ha en fast åldersgräns för räddningspersonal, fanns det här möjlighet till 

undantag från åldersgränsen.     

 Undantagen gjorde att läkare över 68 år kunde fortsätta arbete om de hade 

fått sin läkarlicens innan lagstiftningen trätt i kraft och inte hunnit arbeta som 

läkare i 20 år, vilket var ett krav för att få rätt till pensionsersättning, om läkaren 

inte var ansluten till sjukförsäkringssystemet, om det rådde brist på läkare i 

området eller som vikarierande läkare för sådan läkare som var sjukskriven, hade 
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semester eller liknande.     109

 EU-domstolen menade här att de uppräknade undantagen gällande fortsatt 

arbete tills dess det gått 20 år med läkarlicens, om det rådde brist på läkare i 

området och i de fall en äldre läkare vikarierade för en yngre läkare, torde ses 

som tillåtna undantag, då syftet med sådana undantag har varit för att säkra 

patientsäkerheten. EU-domstolen ställde sig dock tveksam till de fall läkaren inte 

var ansluten till sjukförsäkringssystemet, då det i sådana fall skulle utgöra ett 

undantag från patientsäkerheten när en patient valt att besöka en privat läkare.110

 Att införa en åldersgräns för ett i enlighet med artikel 6.1 

Arbetslivsdirektivet ge möjlighet för yngre läkare att komma in på 

arbetsmarknaden sågs enligt Europadomstolen inte som något problem, i de fall 

det förelåg en övertalighet av äldre läkare i området. I sådana fall skulle det 

möjligen kunna ses som ett berättigat mål som är lämpligt och nödvändigt och en 

särbehandling skulle kunna anses tillåten.  111

!
5.5 Mål C-250/09 Vasil Ivanov Georgiev 
!
Vid ett bulgariskt mål ändrades anställningsvillkoren enligt nationell rätt för de 

arbetstagare som fyllt 65 år. Arbetstagare som fyllt 65 år blev istället en 

visstidsanställning på ett år i taget som enbart fick förlängas i tre år. Om 

arbetstagaren fyllt 68 år krävdes att arbetstagaren avgick från sin tjänst för att gå 

i pension.     

 Målet med den nationella lagstiftningen hade varit för att ge plats för 

yngre arbetstagare och på så vis se till att få en bättre åldersspridning i lärarkåren. 

 Den fråga som uppkom var om en sådan förändring av anställningsvillkor vid 112

65 år ålder var att anse som förenligt med artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet.  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Att ändra anställningsform för de arbetstagare som fyllt 65 år ansågs enligt 

Europadomstolen utgöra en direkt diskriminerande åtgärd, då det gav 

arbetstagarna en mycket mindre trygg anställningsform än de arbetstagare som 

ännu inte fyllt 65 år.     

 Den direkt diskriminerande åtgärden till trots, ansåg Europadomstolen att 

åldersgränsen var lämplig, då det fanns ett begränsat antal positioner för 

arbetstagare inom universiteten, vilket gjorde att åldersgränsen kunde ge plats till 

yngre arbetstagare, vilket de i tidigare mål ansett som ett berättigat mål.113

 Även rätten till pension för de arbetstagare som fyllt 68 år ansågs inte de 

förändrade anställningsvillkoren i samband med åldersgränsen kränka 

arbetstagaren då åldersgränsen var fem år högre än den lagstadgade 

pensionsåldern i Bulgarien och arbetstagaren hade möjlighet ekonomisk 

ersättning i samband med att arbetstagaren frånträdde sin anställning.  114

!
5.6 Mål C-141/11 Torsten Hörnfeldt 
!
Ett annat mål som behandlar frågan kring var som utgör ett lämplig eller 

nödvändigt medel för att uppnå ett berättigat syfte är mål C-141/11 Torsten 

Hörnfeldt. Målet gällde en tillämpning av den svenska 67-årsregeln i 32 a § LAS 

där arbetstagaren hävdat att arbetsgivaren tillämpat 67-årsregeln på ett sådant sätt 

som skulle anses utgöra en åldersdiskriminering.  

 Här menade EU-domstolen att det vid bedömningen kring om det förelåg 

en tillåten särbehandling inte i lagregelns förarbeten måste framgå vad som är att 

anse som syftet med regeln. Det ska således räcka med att det av sammanhanget 

framgår vad syftet med regeln är.    115
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 Enligt EU-domstolen utgjorde även den svenska lagstiftarens berättigade 

mål med 67-årsregeln ett lämpligt och nödvändigt medel i och med att de i fallet 

berättigade målet funnits för att undvika förmjukande uppsägningar av äldre, att 

göra det lättare för arbetstagare upp till 67 år att fortsätta arbeta och för att en 

sådan regel kan göra det lättare för yngre arbetstagare att få arbete.  Återigen 116

kan påvisas att EU-domstolen ser målet som lämpligt och nödvändigt då det 

finns en stark koppling till det pensionssystemet och en viss rätt till trygghet för 

den arbetstagare som fyllt 67 år. Pensionssystemet och den trygghet som 

arbetstagaren får efter att denne fyllt 67 år torde därmed utgöra en bra balans med 

möjligheten för arbetsgivaren att ge plats för de yngre arbetstagarna på 

arbetsmarknaden.  117

!
5.6 EU-domstolens syn på arbetsgivarens möjligheter  
!
Likt den svenska regleringen ger artikel 6.1 Arbetslivsdirektivet finns det 

möjlighet till en viss befogad särbehandling på grund av ålder. En särbehandling 

anses som ett berättigat mål om arbetsgivaren kan påvisa att särbehandlingen 

vidtagits för att på ett objektivt och rimligt sätt kunna leda fram till ett berättigat 

mål. Målet måste likt den svenska regleringen ha koppling till sysselsättnings-

politik, arbetsmarknad och vara såväl lämpligt som nödvändigt. 

 I flertalet mål har EU-domstolen tillåtit olika typer av åldersgränser. Det            

kan enligt EU-domstolen vara godtagbart att ha en 68-årsgräns för tandläkare, så 

länge det föreligger vissa omständigheter och åldersgränsen kan främja den 

allmänna hälsan hos patienterna och ger de äldre tandläkarna en möjlighet till 

arbete.  Det kan även inom universitetsyrken anses som godtagbart att ha en 118

åldersgräns vid 65 års ålder, vilken gör att den arbetstagare som fyllt 65 år sägs 

upp från sin anställning för att sedan erbjudas kortare tidsbegränsade 
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anställningar.  Här är bedömningen i min mening inte helt olik den som görs i 119

svensk rätt i samband med tillämpningen av 67-årsregeln i 32 a § LAS.

  Vad gäller icke pensionsrelaterade åldersgränser har EU-domstolen genom            

Wolf-målet  ansett att en 30-årsgräns för brandmän inte gått emot 6.1 120

Arbetslivsdirektivet. Här menade EU-domstolen att det är att anse som lämpligt 

och nödvändigt att brandkåren ska ha en styrka som fungerar väl och har den 

fysiska kapacitet som är att anse som proportionerlig till det arbete som 

brandmännen utför. Här hänvisar domstolen till den typ av arbetsuppgifter som 

utförs på arbetsplatsen och att det är en stor fysisk press på de verksamma 

brandmännen. Den fysiska förmågan kan således försämras redan vid 30 års 

ålder och det ansågs därför som proportionerligt att ha en åldersgräns för att få en 

så väl fungerande brandkår som möjligt.    121

 Likt den svenska lagstiftningen kan man se att även EU-rättens krav på att            

en åtgärd ska vara lämplig och nödvändig för att det ska ses som ett berättigat 

syfte och därmed utgöra en tillåten särbehandling. På så vis ska en särbehandling 

inom EU-rätten enbart tillåtas i de fall det inte finns någon möjlighet för 

arbetsgivaren genom en mindre diskriminerande åtgärd nå det berättigade 

syftet.      122                  

 I avsnitt 5.3 togs Age Concern England upp vilket är intressant utifrån hur            

EU-rätten har gjort sin proportionalitetsbedömning vid indirekt diskriminering. 

Vid proportionalitetsbedömningen vad gäller indirekt diskriminering ställs inte 

lika höga krav som vid direkt diskriminering. EU-domstolen ställde artikel 2.2 

Arbetslivsdirektivet kring direkt diskriminering mot  undantagsregeln i artikel 

6.1 Arbetslivsdirektivet. 

!
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6 Avslutande reflektioner !!
Till skillnad från diskrimineringsgrunder som kön och etnicitet är förbudet mot 

diskriminering av äldre en tämligen ny diskrimineringsgrund både inom den 

svenska lagstiftningen och EU-rätten. Den nya lagstiftningen till trots är förbudet 

mot diskriminering av äldre inget nytt problem, utan något som har funnits även 

längre tillbaka.     

 Sedan ålder infördes som diskrimineringsgrund inom EU-rätten genom            

artikel 6.1 i Arbetslivsdirektivet har visserligen införts förbud mot diskriminering 

på grund av ålder som grund i diskrimineringslagen, men det finns fortfarande 

otydligheter kring bestämmelsen.   

 Förbudet mot diskriminering på grund av ålder skiljer sig inte enbart från            

diskrimineringsgrunder som kön och etnicitet på grund av diskriminerings-

grunden är relativt ny, den har även en vid tillämpning och innehåller andra 

utomstående faktorer som kan påverka bedömningen kring när det föreligger en 

otillåten särbehandling.    

 Vid en bedömning kring om det föreligger en tillåten särbehandling måste            

domstolen ta hänsyn till sådana omständigheter till såväl sysselsättningspolitik 

som arbetsmarknaden. Det vill säga att de mänskliga rättigheterna måste vägas 

mot samhälleliga problem, så som ett väl fungerande pensionssystem eller en 

hållbar arbetsmarknad. 

!
6.1 Finns riktlinjer för tillåten särbehandling? 
!
Vid de avgöranden som har gjorts vid svensk domstol kan utläsas att det ofta 

förekommer svårigheter kring bedömningen av vad som är att anse som en 

tillåten särbehandling och var gränsen går innan det anses strida mot förbudet 

mot diskriminering av äldre. Anledningen till svårigheterna vid bedömningen av 

vad som är att anse som en tillåten diskriminering, kan möjligen härröra från att 

de andra diskrimineringsgrunderna dels funnits med under en längre tid och att 
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det därför är mer lättdefinierat och dels för att ålder till skillnad från de andra 

diskrimineringsgrunderna har en vidare tillämpning. Förarbeten menar att ålder 

innebär en ”uppnådd levnadsålder”, vilket innebär att alla åldersgrupper kan 

drabbas, vilket gör att begreppet i princip omfattar alla.   

  Arbetsgivaren ges dock ett visst utrymme för en tillåten särbehandling            

enligt de undantagsregler som finns inom såväl den svenska lagstiftningen som 

EU-rätten. För att en särbehandling ska anses som tillåten måste arbetsgivaren 

kunna påvisa att åtgärden har gjorts utifrån sysselsättningspolitiska skäl eller för 

att främja arbetsmarknaden. Att enbart påvisa att det varit till fördel för det 

enskilda företaget räcker således inte, vilket möjligen kan ses som problematiskt 

för den enskilda arbetsgivaren som inte har samma påverkan på arbetsmarknaden 

som arbetsmarknadens parter.    

 Var gränsen går för ett sysselsättningspolitiskt skäl eller för  att främja            

arbetsmarknaden är dock svårdefinierat. Här skulle dock kunna sägas att en 

arbetsgivare inte får utöva en sådan särbehandling vilken innebär att 

arbetsgivaren enbart rekryterar personer inom en viss ålderskategori med syfte att 

främja en yngre arbetsgrupp. En sådan åtgärd där arbetsgivaren där arbetsgivaren 

rekryterar yngre personer för att bidra till en mer jämnfördelad arbetsgrupp i 

samband med att flertalet av arbetstagarna inom arbetsgruppen går i pension 

inom en kort tid, skulle däremot kunna anses som tillåten i och med att 

arbetsgivaren då ser till såväl sysselsättningspolitiska skäl som en möjlighet till 

att främja arbetsmarknaden.     

 EU-domstolen å andra sidan är mer tillåtande i sina bedömningar kring            

när en åtgärd utgör en tillåten särbehandling. Här kan exempelvis ses till 

arbetsgivarens möjligheter till att införa åldersgränser. I flertalet mål har 

arbetsgivarens åldersgränser ansetts som berättigade mål då de har till syfte att 

underlätta pensionssystemet och ge yngre arbetstagare en möjlighet till att 

komma ut på arbetsmarknaden.  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En återkommande aspekt i dessa mål har dock varit att de åldersgränser som 

funnits ofta rör sig om sådana åldersgränser där arbetstagaren är i närheten av 

eller har passerat den pensionsålder som föreligger i det aktuella landet. 

  Ett utmärkande fall vad gäller åldersgränser är det så kallade Wolf-           

målet  där EU-domstolen ansåg att en 30-årsgräns för brandmän var att anse 123

som tillåten i och med att syftet varit att främja en väl fungerande arbetsstyrka 

och att det därför ansågs som proportionerligt i och med att yrket kräver viss 

fysisk förmåga som enligt EU-domstolen försämrades när arbetstagaren uppnått 

en högre ålder. 

!
6.2 Ett steg närmare Flexicurity? 
!
En omtalad modell är den så kallade ”Flexicurity-modellen” som tillämpas i 

Danmark. Modellen kan kortfattat ge arbetsgivaren en större möjlighet att 

anställa och säga upp arbetstagare, samtidigt som arbetstagarna, då de sägs upp 

från en anställning har rätt till ett visst skyddsnät. På så vis anses modellen bidra 

till en öka flexibilitet på arbetsmarknaden och ge arbetstagaren såväl större 

möjlighet till ny anställning som ett starkare skyddsnät när denne blir uppsagd.124

  Det finns på så vis ingen anställningsskyddslag liknande den i Sverige och             

därmed ingen regel kring turordningsregler, vilket leder till en ökad flexibilitet på 

marknaden.                 

 Undantagsreglerna i diskrimineringslagen gällande åldersdiskriminering            

och Flexicurity-modellen kan på så vis ha vissa likheter. Likt undantagsreglerna 

bygger modellen på öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och på så vis ge så väl 

yngre som äldre arbetstagare möjlighet till arbete.  
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 Mål C-229/08 Colin Wolf.123

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102 (2016-02-26, Kl. 15.03).124

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102


 I en motion från 2013 menas att modellen kring Flexicurity skulle leda till            

en minskat arbetslöshetsnivå och att modellen enlighet med ett meddelande från 

EU-kommissionen ska var vägledande för EU:s arbetsmarknad.  125

 Att Flexicurity-modellen inte närmare har diskuterats eller implementerats            

inom svensk rätt kan möjligen ha med den Svenska modellen att göra, vilken 

innebär att villkoren på arbetsmarknaden i huvudsak regleras av 

arbetsmarknadens parter. På så vis anses det inte är regeringens uppgift att lägga 

sig i och göra ändringar i arbetsvillkoren. Möjligen kan Flexicurity-modellen, 

genom undantagsreglerna kring särbehandling, ändå få viss verkan inom svensk 

lagstiftning.  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7 Källförteckning 

           

Offentligt tryck 

Proposition 1978/79:175 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och 

män i arbetslivet, m m. 

Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 

Statens offentliga utredningar 2002:29 Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring. 

Statens offentliga utredningar 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv. 

Motion 2014/15:400 Höjd pensionsålder. 

Motion 2013/14:A351 Flexicurity och lagen om anställningsskydd. 

!
Offentligt tryck från EU 

Rådets direktiv 76/207/EG av den 9 februari 1976 om genomförandet av 

principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 

anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en 

allmän ram för likabehandling 

!
!
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