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Förkortningar och begrepp 

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

inrättandet av en allmän ram för likabehandling 

DO – Diskrimineringsombudsmannen 

EU – Europeiska unionen 

EU-domstolen – Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen – Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FEU – Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF / funktionsfördraget – Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FML / förtroendemannalagen – Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 

arbetsplatsen 

ILO – International Labour Organization 

LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd 

Likabehandlingsdirektivet – Rådets direktiv 76/207/EEG 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 

LO – Landsorganisationen i Sverige 

MBL / medbestämmandelagen – Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Rättighetsstadgan – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

SACO – Sveriges akademikers centralorganisation 

SAF – Svenska Arbetsgivareföreningen (sedan 2001 Svenskt Näringsliv) 
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Saltsjöbadsavtalet – Huvudavtal mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och 

Landsorganisationen i Sverige (ingånget 1938, senast reviderat 1976) 

TCO – Tjänstemännens centralorganisation  
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1. Inledning, metod mm 

”Förbudet mot lönediskriminering och även kravet om särskilda jämställdhets-

åtgärder är, enligt min mening, den starkaste statliga interventionen i parternas 

kollektiva rättigheter som någonsin förekommit på den svenska arbets-

marknaden.”      

     Susanne Fransson 1 

 1.1 Bakgrund 

Diskrimineringslagstiftningen är ett litet udda inslag i den arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Sedan arbetsmarknaden till stor del avreglerades i mitten av 1800-talet har lagstiftaren 

varit restriktiv med nya regleringar på arbetsrättens område. De lagar som tillkom 

under första delen av 1900-talet handlade antingen om grundläggande arbetarskydd 

eller syftade till att stärka den rådande partsordningen. Efter Saltsjöbadsavtalet 1938 

förstärks denna passiva attityd från statsmakterna vilket ändras först på 1970-talet, då 

lagar som LAS och MBL tillkom. Men även dessa lagar, som kan ses som exempel på en 

ökad juridifiering av arbetsrätten, har sitt ursprung i kollektivavtalsregleringar eller 

syftar till att stärka parterna på olika sätt. Lagstiftningen är i hög utsträckning antingen 

en skyddslagstiftning eller, som i fallet med MBL, en reglering av spelregler.2 I båda 

typerna av lagstiftning finns ett stort inslag av semidispositiva regler som stärker viljan 

att stifta kollektivavtal.3 

 Diskrimineringslagstiftningen fungerar annorlunda. Nog kan man klassa den som 

en form av skyddslagstiftning. Men till skillnad från annan lagstiftning har den kommit 

utifrån, från internationella konventioner, utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, 

politiska krav och i hög grad från EU-medlemskapets påverkan. Förankringen hos 

parterna har generellt varit låg. Parterna använder visserligen diskriminerings-

lagstiftningen när den väl finns där, men har upprepade gånger varit kritiskt inställda 

till dess införande. En stor skillnad är att diskrimineringsreglerna har ett individuellt 

perspektiv. De utgår från individens rätt att inte bli osakligt särbehandlad, hur övriga 

kollektivet på arbetsmarknaden påverkas är inte i fokus. Reglerna är nästan 

                                                      
1
 Fransson, Susanne; Lönediskriminering, s 286 f. 

2
 Sigeman, Tore och Sjödin Erik; Arbetsrätten. En översikt, s 15 ff. 

3
 Sigeman och Sjödin, s 24. 
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uteslutande icke-dispositiva, där parternas inflytande blir litet. Tillsammans med de 

stödjande strukturer för denna lagstiftning som införts, med nuvarande 

Diskrimineringsombudsmannen som främsta exempel, ger den arbetstagarna 

individuella rättigheter som inte är beroende av kollektivavtal eller medlemskap i ett 

fackförbund.  

 Diskrimineringslagstiftningen är därmed en ganska intressant företeelse att 

studera för att se arbetsrättens utveckling. Den speglar en tilltagande juridifiering av 

relationerna på arbetsmarknaden och den påverkan utifrån som kommer med bl a EU- 

och ILO-medlemskapen. Den svenska arbetsrättsliga modellen, med starka parter som 

själva reglerar sina mellanhavanden, är ovanlig internationellt då organisationsgraden i 

de flesta länder är lägre och staten mer aktivt går in och reglerar exempelvis minimi-

löner. 

 De nya diskrimineringsgrunderna som infördes med den sammanhållna 

diskrimineringslagen 2009 innebar stora nyheter för arbetsrätten i Sverige. Valet för 

mitt studium – åldersdiskrimineringen – kanske den största. Att behandla människor 

olika beroende på deras ålder är nämligen något vi gjort i alla tider. För det mesta 

anses det dessutom önskvärt att göra så, små barn behöver tas om hand, liksom riktigt 

gamla människor – deras egna ställning som självstyrande individer är därmed inte i 

fokus. Åldersdiskrimineringen har därför inneburit speciella problem för parterna på 

arbetsmarknaden. Det som tidigare varit självklart och önskvärt är det inte längre. Det 

bästa exemplet är kanske SAS-målet4 där flygbolaget SAS blev fällt för diskriminering 

efter att tillsammans med fackförbundet Unionen ha upprättat en avtalsturlista där de 

som passerat 60 år, och därmed hade rätt att ta ut en avtalspension, fick sluta. Det 

som dittills varit ett självklart beteende på arbetsmarknaden, att de som har sin 

försörjning tryggad på annat vis får sluta först, blev därmed något otillåtet som inte 

kunde accepteras. 

1.2 Frågeställning och syfte 

I kraft av sin särart, med starka parter, hög organisationsgrad och kollektivavtalens 

starka roll som regleringsinstrument är de svenska arbetsmarknadsförhållandena 

                                                      
4
 AD 2011 nr 37. 
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något särartade.5 I mötet med ILO:s konventioner, Europadomstolens praxis, EU-

rättens krav och annan internationell rättslig påverkan uppstår det en viss friktion. 

Inom diskrimineringsrätten framstår detta som extra tydligt, bland annat genom att 

motståndet mot lagstiftning tidvis varit starkt. En ökad rättslig reglering ses inte alltid 

som välkommen.6 

 I diskrimineringsrätten ser jag åldersdiskrimineringsgrunden som kanske den 

mest spännande, då den är lite av en främmande fågel i sammanhanget. Alla har en 

ålder, men allas ålder förändras också. En individ kan gå från att ses som utsatt, till 

gynnad och tillbaka till utsatt igen allteftersom åren går. Där andra diskriminerings-

grunder tar sikte på att undanröja medfödda eller förvärvade faktorer som missgynnar 

individen följer åldersfaktorn med oss hela livet. I den meningen är titeln på uppsatsen 

också något missvisande, när jag diskuterar unga är det egentlig mening yngre som 

åsyftas. Ålder är ett relativt begrepp, den som i ett sammanhang ses som gammal kan i 

ett annat ses som ung. 

 Då arbetsmarknadens parter visat en viss ovana vid regleringen och gränserna 

syns vaga finns det mycket som behöver klarläggas. Utvecklingen inom rättspraxis går 

relativt fort, framför allt på EU-nivå och de exakta gränserna för arbetsmarknadens 

parter och medlemsstaterna är svåra att se i dagsläget. 

 Mitt syfte med detta arbete är att studera skyddet mot diskriminering av unga, 

ur framförallt EU-rättsliga utgångspunkter. Mot detta ställer jag några av de befintliga 

regleringarna i kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden. Med detta hoppas jag 

även kunna se delar av arbetsrättens utveckling. 

1.3 Metod 

Mitt arbete kommer delvis att följa en traditionell rättsdogmatisk metod, där jag 

använder alla lämpliga rättskällor i bred mening, såsom lagstiftning, domstolspraxis, 

förarbeten och doktrin för att besvara frågeställningarna. Tyngdpunkten hamnar 

därvidlag på det EU-rättsliga materialet. Utöver detta, för att skapa en djupare 

förståelse av ämnet, tar jag också upp lite av den sociologiska forskning som finns kring 

åldersbegreppet. Av samma syfte tar jag också en bredare ansats på diskriminerings-

                                                      
5
 Sigeman och Sjödin, s 21 ff. 

6
 Se exempelvis prop 1962 nr 70, s 5, där LO, SAF och TCO avstyrkte en ratificering av ILO:s 

likalönskonvention (nr 100) då den ansågs ingripa i lönesättningen. 
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rätten i allmänhet och åldersdiskrimineringen i synnerhet, skyddet för unga verkar inte 

i ett vakuum. 

2. Diskriminering 

2.1 Diskrimineringsrätten 

2009 fick Sverige en ny sammanhållen diskrimineringslag. Med den nya lagen ersattes 

jämställdhetslagen och sex andra civilrättsliga diskrimineringslagar. De tidigare 

diskrimineringsombudsmännen ersattes samtidigt med en sammanhållen myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen.7 Syftet med förändringarna var inte bara att skapa 

enhetlighet och tydlighet inom diskrimineringsområdet, utan också att införliva de EU-

bestämmelser som Sverige under lång tid väntat med.8 Med diskrimineringslagen 

infördes två nya diskrimineringsgrunder i lagstiftningen, könsöverskridande identitet 

eller uttryck och ålder.9 Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller 

uttryck är en rent svensk uppfinning som inte tillkommit på grund av EU-lagstiftningen. 

I äldre lagstiftning och inom EU-rätten har transpersoner ansetts skyddas genom 

förbudet mot könsdiskriminering.10 

 De huvudsakliga tolkningskällorna till diskrimineringslagens arbetsrättsliga delar 

är arbetslivsdirektivet,11 likabehandlingsdirektivet12 och direktivet mot etnisk 

diskriminering.13 Den svenska lagen sammanfaller till stor del med direktivens 

uppbyggnad och språkbruk. EU-direktiv är tvingande och direkt tillämpliga gentemot 

staten i det fall den nationella lagstiftningen inte uppfyller de krav som ett direktiv 

ställer upp, så kallad vertikal direkt effekt. Eftersom den svenska lagstiftningen följer 

EU-lagstiftningen så nära går det dessutom att hävda att den svenska lagstiftningen ska 

tolkas i ljuset av arbetslivsdirektivet, det som kan kallas direktivs indirekta effekt.14 

Uppfyller inte den svenska lagen rätt skyddsnivå eller mer så bör det därför gå att i de 

                                                      
7
 Se övergångsbestämmelserna i SFS 2008:567. 

8
 Prop 2007/2008:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s 1-2. 

9
 Prop 2007/2008:95, s 109-111. 

10
 SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, s 259-260. 

11
 Rådets direktiv 2000/78/EG, diskrimineringsgrunderna religion eller övertygelse, funktionshinder, 

sexuell läggning och ålder. 
12

 Rådets direktiv 76/207/EEG, diskrimineringsgrunden kön. 
13

 Rådets direktiv 2000/43/EG, diskrimineringsgrunderna ras och etniskt ursprung. 
14

 Melin, Mats och Nergelius, Joakim; EU:s konstitution, s 40-43. 
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flesta fall hävda direktivets direkta effekt, både gentemot staten och mellan enskilda.15  

 Motiven bakom diskrimineringsbestämmelserna är flera. I arbetslivsdirektivets 

ingress inleds motiveringen utifrån mänskliga rättigheter och de rättsakter som 

unionen och dess medlemsstater antagit. Till detta kommer sociala mål och vikten att 

integrera vissa grupper som äldre och funktionshindrade. Den tredje typen av mål är 

den ekonomiska aspekten. Medborgarna ska kunna delta fullt ut i samhället och i 

arbetslivet, både för sin egen skull och för samhället i stort. Man kan alltså säga att det 

ligger tankar om rättvisa, solidaritet och ekonomisk effektivitet bakom 

diskrimineringsförbuden. 

2.2 Åldersbegreppet  

I propositionen till diskrimineringslagen föreslås enkelt att ”[m]ed diskriminerings-

grunden ålder avses i diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.”16 Det är den 

definition som även angetts i diskrimineringslagens 1 kap 5 §. Med detta anger 

regeringen i propositionen att såväl barn, ungdom och äldre omfattas av 

diskrimineringsgrunden utan någon nedre eller övre åldersgräns. ”Man kan således 

säga att alla omfattas av diskrimineringsgrunden; alla har ju en ålder.”17 

 Arbetslivsdirektivet å sin sida anger inte någon legaldefinition av begreppet 

ålder, men det framgår indirekt av undantagsmöjligheterna i artikel 6 att både äldre 

och yngre arbetstagare omfattas av begreppet. I ingressen till direktivet pekas det 

särskilt på bl a rättighetsstadgans diskrimineringsförbud (art 21) och strävan att 

ekonomiskt och socialt integrera äldre (art 26)18 och på Europeiska rådets ambition att 

stödja äldre arbetstagare så att de i högre grad ska kunna delta i arbetslivet (ingressen, 

punkterna 6 och 8). Alla åldrar ska därmed omfattas, även om en viss tyngdpunkt kan 

märkas i skyddet för äldre. Andra åldrars speciella förutsättningar berörs inte 

uttryckligen. 

 Skyddet för barn är här extra intressant. I propositionen till diskrimineringslagen 

anges uttryckligen att även dessa omfattas.19 I arbetslivsdirektivet är det inte lika 

tydligt och i rättighetsstadgan är förhållandet snarast det omvända. Artikel 24 om 

                                                      
15

 För ett mer ingående resonemang se avsnitt 3.1.2. 
16

 Prop 2007/08:95, s 129. 
17

 Prop 2007/08:95, s 130-131. 
18

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
19

 Prop 2007/08:95, s 130. 
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barnets rättigheter betonar barnets behov av skydd och omvårdnad, att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet vad gäller beslut som rör barnet och att barn i regel har 

rätt till båda sina föräldrar. I artikel 32 slås fast att barnarbete inte får förekomma, 

minimiålder för anställning får inte vara lägre än när den allmänna skolplikten upphör 

och att unga ska ha arbetsvillkor anpassade för deras ålder och skyddas mot 

utnyttjande och skadligt arbete. Det är således ett skyddande och omvårdande 

perspektiv som råder när det gäller barn, vilket vi också kan se i vår egen lagstiftning. 

Föräldrabalken 6 kap 1 § stadgar att ”[b]arn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” I nionde kapitlet 

finns bestämmelser om underårigs omyndighet och vad den innebär, från 

begränsningar i att ingå civilrättsliga avtal till att råda över sin egendom. 

  Barn ska alltså enligt rådande synsätt tas om hand och vårdas, eftersom de inte 

klarar sig själva. Att då tala om rättigheter mot diskriminering för personer som anses 

omyndiga och oförmögna att hävda en genuin egen vilja blir svårt. Dels därför att viss 

diskriminering förväntas – barn kan inte ta samma ansvar som vuxna och ska därför 

inte låtas göra en mängd saker, från bilkörning och alkoholintag till yrkesarbete. Dels 

därför att om barn inte anses kunna fatta beslut på egen hand (om än i ökande 

omfattning med stigande ålder), hur ska de då kunna hävda sina rättigheter? 

 Motsvarande problem finns för äldre och svårt sjuka människor. En person som 

lider av en demenssjukdom kan uppvisa flera av de problem med självständighet och 

beslutsfattande som ett barn gör. Här är lagstiftningen inte lika tydligt paternalistisk, 

en person som blivit myndig anses fortsätta vara det. Omyndigförklaringen avskaffades 

1989 och ersattes med ett mindre ingripande och flexiblare förvaltarskap, som kan 

jämföras med ett mer omfattande godemansskap.20 De praktiska svårigheterna 

kvarstår dock.  Om en person inte är förmögen att framställa en tydlig egen vilja och 

hålla fast vid den blir möjligheten att hävda sina rättigheter begränsade. Personer som 

anses behöva omvårdnad, ibland i strid med den i stunden uttryckta viljan, blir 

ofrånkomligen särbehandlade och fråntagna makt över den egna personen. 

                                                      
20

 Se prop 1987/88:124, om god man och förvaltare, s 130 ff. 
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2.2.1 Åldersbegreppets problematik och teori 

Som diskrimineringsgrund betraktat är åldersbegreppet speciellt och något udda. I 

propositionen framhålls det att ”alla har ju en ålder” och att alla omfattas, om än med 

olika behov av skydd.21 Å andra sidan kan detsamma sägas om de flesta 

diskrimineringsgrunderna, alla har ett kön, en etnisk tillhörighet etc. Alla människor 

omfattas således även av dessa diskrimineringsgrunder, även om lagstiftaren möjligen 

haft en mer tydligt tänkt målgrupp i flera fall.22 

 Åldern är också något som ständigt förändras. Allteftersom en person byter 

åldersposition under livet ändras upplevelser och erfarenheter, både personens syn på 

omvärlden och omvärldens syn på personen förändras. Att individen förflyttar sig 

behöver däremot inte innebära att samhällets normer är lika föränderliga. Tvärtom 

kan sociala värderingar, normer, institutionella praktiker och strukturella ordningar 

kvarstå intakta oavsett de enskilda individernas byte av åldersposition. Att arbets-

tagarna åldras tillsammans på en arbetsplats behöver till exempel inte innebära att 

hög ålder med tiden värderas högre. I de lägena kan det ofta ses som önskvärt att 

istället rekrytera fler yngre till arbetsplatsen.23 

 Ålder är inte bara en föränderlig faktor, utan också en i hög grad subjektiv. En 

person kan beroende på sammanhang både definiera sig själv som gammal och ung. I 

sociologisk forskning om åldersidentiteter används ibland begreppet subjektiv ålder, 

för att belysa faktorer som upplevd ålder, idealålder och utseendeålder. En förut-

sättning för att en person därför ska uppmärksamma åldersdiskriminering eller tolka 

en särbehandling i termer av ålder är att personen identifierar sig med den aktuella 

ålderskategorin.24 

 Att ålder är den enda diskrimineringsgrund som alltid förändras över tid ger 

också speciella förutsättningar. Ingen rör sig bakåt på ålderstrappan, men det faktum 

att vi alla blir äldre gör förutsättningarna för att komma åt diskrimineringen av just 

unga något speciell. Det är lätt att tänka sig ett ”det går över-tänkande” när yngre 

missgynnas framför äldre. Ett exempel kan vara när kollektivavtal ger fler semester-

                                                      
21

 Prop 2007/08:95, s 130. 
22

 Ett exempel på att diskrimineringsbestämmelser kan verka åt båda hållen är då Uppsala universitet 
blev fällt för etnisk diskriminering mot svenska studenter då det tillämpade positiv särbehandling av 
studenter med utländsk bakgrund i intagningen till juristutbildningen, NJA 2006 s 683. 
23

 Krekula, Clary; Ålder som diskrimineringsgrund i SOU 2010:7, s 392. 
24

 Krekula; Ålder som diskrimineringsgrund, s 393-394. 
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dagar till äldre arbetstagare enbart baserat på ålder, vilket exemplifieras i en rapport 

från Diskrimineringsombudsmannen: 

”Nej, jag tycker inte att det är orättvist eftersom det är ålder. Även om jag är 30 

nu och har färre semesterdagar så kommer jag förhoppningsvis att bli kvar och 

så kommer jag också att få av dom här. Så jag ser inte direkt någon orättvisa. 

Det finns ju när man diskriminerar på andra grunder som ras och kön och 

sådana grejer. Då är det inte samma sak tycker jag. Jag kommer inte att bli en 

svart kvinna liksom. (David 30 år)”25 

En logik som den som återges i citatet kan göra det svårare att komma åt 

diskriminering av unga, då den riskerar att nonchaleras både av dem som utsätts för 

den och de som iaktar den. Logiken är dessutom oklanderlig, givet att inget hinner 

förändras under årens lopp. 

 Den grupp som anmäler åldersdiskriminering oftast och vill använda sig av lag-

stiftningen är enligt Diskrimineringsombudsmannens statistik äldre, varav 40 procent 

är kvinnor och 60 procent är män.26 Siffror från andra länder tyder på samma tendens. 

Den typiska anmälaren till den nederländska Byrån mot åldersdiskriminering har oftast 

varit i åldern 40-50 år.27 Anledningen till att det främst är äldre (män) som anmäler kan 

bero på flera saker. Det har i litteraturen spekulerats i allt från faktisk förekomst av 

diskriminering till benägenheten att tyda ett missgynnande i termer av ålders-

diskriminering. Framförallt att män som kanske tidigare har varit priviligierade på 

arbetsmarknaden i takt med stigande ålder upplever att de är mindre eftertraktade. En 

degradering kan utifrån den tolkningen vara tydligare och mer utpekande för individen 

än för en person som aldrig upplevt sig ha hög status.28 

2.3 Ålderism 

Den amerikanske psykiatrikern och gerontologen Robert Butler introducerade 1969 

begreppet ageism för att beteckna det han beskrev som ”fördomar mot andra 

åldersgrupper”. Inriktningen har dock främst riktat sig mot äldre och de fördomar, 

                                                      
25

 Krekula, Clary; Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv –Om ålderskodningar och myter som skapar 
ojämlikhet, 2011, s 40. 
26

 Upplevelser av diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen, Rapport 1, 2010, s 38-40. 
27

 Krekula; Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, s 16. 
28

 Se t ex Krekula, Clary; Närvänen, Anna-Liisa och Näsman, Elisabet; Ålder i intersektionell analys, s 86. 
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diskriminering och institutionell praxis som dessa möter.29 

 Begreppet översattes och fördes in i den svenska kontexten av Lars Andersson, 

professor i gerontologi, första gången 1997.30 Lars Andersson definierar begreppet 

som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och 

som kan leda till diskriminering”. Han begränsar därmed inte begreppet till någon 

speciell ålder, men hävdar också att äldre är den grupp som har de största 

problemen.31 Ålderism, liksom begrepp som rasism eller sexism, är bredare i sin 

definition än diskrimineringsbegreppet. Där diskriminering pekar på faktiskt 

handlande, konsekvenserna av fördomar eller stereotyper, innefattar 

ålderismbegreppet även de tankefigurer som orsakar diskrimineringen.32 

 Ålderismbegreppet har hittills inte blivit riktigt etablerat i Sverige, det är inte 

allmänt förekommande i uppslagsverk eller ordböcker, men förekommer ibland i 

statliga utredningar och andra sammanhang där åldersfrågor behandlas.33 En av 

begränsningarna är att det så tydligt härstammar från gerontolgin, dvs studiet av (det 

friska) åldrandet. Heikkinen och Krekula pekar på att det ofta saknas en maktanalys. De 

fördomar, attityder och stereotyper som ålderismbegreppet angriper uppfattas oftast 

som individuella tankestrukturer, utan strukturell förklaring.34 Att diskutera 

ålderismbegreppet utifrån termer av en ideologi kan då vara mer en mer fruktsam 

ingång. Ålder som en grund för en assymetrisk  maktstruktur skulle ge förklaringar till 

institutionella praktiker och interaktioner på ett mer heltäckande sätt. Inom 

ålderismdiskussionen tycks den ansatsen dock vara i minoritet.35  

 För egen del vill jag tillägga att jag finner Lars Anderssons uttalande att det 

främst är äldre som drabbas av ålderism som problematiskt. En parallell kan vara den 

klassiska ålderstrappan. Man kan se den som inte bara en bild över människans hälsa 

och välgång genom livet, utan också som en bild av social status. Diskriminering mot 

den som befinner sig i början av trappan på väg uppåt framstår både för omgivningen 

och för individen som mindre uppenbar, eventuell orättvis behandling kommer ju i 

                                                      
29

 Andersson, Lars; Ålderism, s 7-8. 
30

 Heikkinen, Satu och Krekula, Clary; Ålderism – ett fruktbart begrepp?, s 21. 
31

 Andersson, s 12 resp 7. 
32

 Andersson, s 9-10. 
33

 Heikkinen och Krekula; s 21. 
34

 Heikkinen och Krekula; s 23. 
35

 Heikkinen och Krekula; s 24. 
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vilket fall att avta med åren. För den som istället redan befunnit sig på toppen och 

påbörjar sin vandring nedåt blir degraderingen istället väldigt påtaglig. Det vore 

märkligt att hävda att äldre strukturellt sett skulle vara underordnade yngre. Ett 

begrepp som ålderism riskerar därför även i fortsättningen en begränsad 

användbarhet utan en grundläggande maktanalys och en universiell användning. 

        

2.4 Särskilt om diskriminering av unga 

Som vi kan se av diskussionen om ålderism så handlar den nästan uteslutande om 

äldre. Likaså utgår arbetslivsdirektivet framför allt från de äldres situation. Länder som 

Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA lagstiftade redan på 60- och 70-talen mot 

åldersdiskriminering.36 Den amerikanska lagstiftningen gäller enbart personer över 40 

år och stiftades 1967. När USA:s högsta domstol 2004 dömde i ett mål som gällde det 

underrätten kallade ”omvänd åldersdiskriminering” fick de problem. Visserligen skulle 

den situation som förelåg37 kunna täckas av lagstiftningens ordalydelse, men hade 

lagstiftaren verkligen avsett att skydda yngre? Med en majoritet på sex domare mot 

tre kom domstolen efter många analyser fram till att lagstiftningen i sitt sammanhang 

inte kan anses täcka situationer då arbetstagare diskrimineras på grund av yngre ålder. 

                                                      
36

 Fransson, Susanne och Norberg, Per; Att lagstifta om diskriminering, s 94. 
37

 Ett företag betalade sociala förmåner för sina pensionerade arbetstagare. I en kollektivavtals-
uppgörelse avskaffades detta system för framtiden för alla anställda som vid avtalstillfället var under 50 
år. 197 arbetstagare vid företaget som var över 40 men under 50 år överklagade beslutet. 

Ålderstrappan. Kurbitsmåleri från Bingsjö, Dalarna,  

av Winter Carl Hansson 1799. 
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De tre dissidenterna pekade bland annat på att diskrimineringslagstiftningen med 

anledning av kön eller ras anses täcka alla, trots att de, liksom åldersdiskriminerings-

lagen, motiverades enbart med den underordnade gruppens intressen framför 

ögonen.38 

 Att bekämpa ålderdiskriminering med avseende på yngre är alltså en nyare och 

än så länge något apart företeelse. En av EU-domstolens första domar på området kom 

2009. En österrikisk lagbestämmelse som innebar att anställnings- och lärlingstid som 

fullgjorts före 18 års ålder inte medräknades när löneklassen bestämdes underkändes 

av domstolen.39 EU-domstolen har därefter återkommit några gånger till liknande mål, 

bland annat angående tyska system med lönetrappor med ålderskriterier, ett danskt 

fall där unga fick lägre pensionsavsättningar och en tysk regel där anställningstid innan 

25 års ålder inte medräknades vid beräkning av uppsägningstid. Sett på totalen är de 

färre än fall av diskriminering på grund av hög ålder, men EU-rätten utvecklas ändå 

snabbt på området. För Sveriges del har Arbetsdomstolen vid utgången av 2015 

däremot ännu inte haft anledning att döma i något fall avseende diskriminering på 

grund av ung ålder. 

3. EU, diskrimineringsrätten och Sverige 

3.1 EU-rätten  

Majoriteten av diskrimineringsförbuden i EU-rätten utgår från det som kan betraktas 

som en portalparagraf vad gäller rättighetsgrunderna inom EU-rätten, artikel 6 FEU.40 

Artikeln slår fast att rättighetsstadgan är likställd med fördragen, förklarar EU:s avsikt 

att ansluta sig till Europakonventionen och förklarar att de grundläggande 

rättigheterna och friheterna, enligt både Europakonventionen och medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna 

principer. 

  Portalparagrafen i artikel 6 FEU följs upp i funktionsfördragets artikel 10, där 

unionen uppmanas att i sin politik och verksamhet ”[...] söka bekämpa all 

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

                                                      
38

 General Dynamics Land Systems, Inc. v. Cline, 540 U.S. 581 (2004). 
39

 Mål C‑88/08, David Hütter mot Technische Universität Graz, 2009-06-18. 
40

 Det först tillkomna, och för EU:s vidkommande mest grundläggande, diskrimineringsförbudet hittas i 
artikel 18 FEUF, förbudet mot diskriminering pga nationalitet. 
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funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.” Ordet söka bör förstås som en sorts 

säkerhetsventil, inom rimlighetens gräns. Rättighetsstadgans artikel 21 förbjuder all 

diskriminering  

”[...] på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 

genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning [...]” 

Stadgan riktar sig enligt artikel 51 till unionens institutioner, organ och byråer samt till 

medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten. Orden bland annat i artikel 21 

innebär att uppräkningen inte är uttömmande och teoretiskt skulle denna 

bestämmelse därför kunna ges en väldigt vidsträckt betydelse. 

 Sedan 1999, efter Amsterdamtraktaten, ger artikel 19 FEUF unionen möjlighet 

att vidta åtgärder på diskrimineringsområdet i bred mening. Antingen genom ett 

enhälligt beslut i rådet och med godkännande av EU-parlamentet eller att genom 

ordinarie förfarande anta de grundläggande principerna för stimulansåtgärder på 

unionsnivå. Arbetslivsdirektivet har sin legala grund i denna artikel.41 

 Arbetslivsdirektivet trädde i kraft den 2 december 2000, med en införlivandetid 

till den 2 december 2003. Vad gällde diskrimineringsgrunderna ålder och funktions-

hinder fanns möjlighet att begära tre extra år för att beakta särskilda omständigheter 

till den 2 december 2006.42 Syftet med direktivet anges i artikel 1  

”[...] att fastställa en allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet 

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

läggning, för att principen om likabehandling skall kunna genomföras i 

medlemsstaterna.”  

Direktivet förbjuder direkt och indirekt diskriminering och inbegriper i begreppet 

diskriminering även företeelser som trakasserier och en föreskrift att diskriminera 

(artikel 2). Relativt omfattande undantag från diskrimineringsgrunden ålder hittas i 

artikel 6. Särbehandling som  

                                                      
41

 Numhauser-Henning, Ann; Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor, s 439. 
42

 Se artikel 18 i arbetslivsdirektivet. 
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”[...] på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras 

av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 

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

nödvändiga.” 

Särskilt sådan särbehandling som syftar till att främja anställningsbarhet eller att 

skydda ungdomar och äldre personer kan anses befogad.   

 När EU-domstolen prövar frågor utifrån arbetslivsdirektivet utgår de ofta 

någorlunda kronologiskt utifrån hur direktivet är uppbyggt, med att först utgå från 

skälen till direktivet, hur förbuden är utformade, om direktivet är tillämpbart på den 

konkreta tvisten och slutligen om något av undantagen kan berättiga särbehandlingen. 

Vid bedömningen av undantagsbestämmelsen läggs stor vikt vid rekvisiten om det går 

att ”på att objektivt och rimligt sätt” motivera särbehandlingen av ett berättigat mål 

samt om sätten att genomföra syftet är ”lämpliga och nödvändiga”. Båda rekvisiten 

kan tyckas subjektiva till sin natur, men där objektivt och rimligt syftar till sär-

behandlingen i sig, syftar lämpligt och nödvändigt till den miljö som särbehandlingen 

vistas i. Lämpligt och nödvändigt kan därför sägas ha en något mer objektiv 

tillämpning, där den fråga domstolen ställer sig är om det går att på något mindre 

ingripande sätt uppfylla det syfte som särbehandlingen har. 

3.1.1 Det skönsmässiga utrymmet 

Generellt ger EU:s direktiv medlemsstaterna ett stort skönsmässigt utrymme för det 

sätt som de väljer för att nå det eftersträvda resultatet.43 I målet Mangold påpekade 

EU-domstolen att medlemsstaterna har ett stort utrymme för skön i valet av åtgärder 

för att genomföra målen inom området för social- och arbetsmarknadspolitik.44 Målet 

Palacios de la Villa gav domstolen anledning att utveckla sin inställning:  

”Såväl medlemsstaterna som, i förekommande fall, arbetsmarknadens parter på 

nationell nivå har, på gemenskapsrättens nuvarande stadium, ett stort utrymme 

för skönsmässig bedömning när det gäller inte bara valet av vilka social- och 

arbetsmarknadspolitiska mål som skall uppnås, utan även valet av medel för att 

genomföra dessa mål”. 

                                                      
43

 Se artikel 288 FEUF. 
44

 Mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm, 2005-11-22, punkt 63. 
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Detta framgår även av skrivningen "särskilda bestämmelser som kan variera efter 

förhållandena i medlemsstaterna" i skäl 25 i direktivet. Lokala förhållanden styr både 

valet av mål och valet av åtgärder för att nå dessa mål.45 

 I målet Age Concern England46 hade en engelsk intresseorganisation för äldres 

rättigheter inför en nationell domstol ifrågasatt en lagstiftning som gav arbetsgivaren 

rätt att säga upp eller neka anställning för en person som uppnått gängse pensions-

ålder (i normalfallet 65 år). Age Concern hävdade att den förordning mot ålders-

diskriminering som införts i Storbritannien och som innehöll ett uttryckligt undantag 

för uppsägning med anledning av pensionering inte införlivade arbetslivsdirektivet 

korrekt. Förordningen mot åldersdiskriminering definerade inte heller vilka mål som 

kunde anses berättigade. Den nationella domstolen frågade om medlemsstaterna är 

skyldiga att definiera vilken slags särbehandling som kan motiveras på ett liknande sätt 

som det görs i direktivet. EU-domstolen påpekade medlemsstaternas stora 

skönsmässiga utrymme när det gäller att införliva direktiv. Ett direktiv behöver inte 

genomföras genom lagstiftning, utan det kan ske genom allmänna principer eller en 

allmän rättslig ram. Det viktiga är att direktivet tillämpas fullt ut; att de allmänna 

principerna eller den allmänna ramen är tillräckligt klar och precis, att personer som 

berörs har möjlighet att få full kännedom om sina rättigheter samt att kunna göra 

dessa rättigheter gällande vid en nationell domstol. Det är därför inte heller behövligt 

att lagstiftaren uttryckligen motiverar sina beslut, utan det viktiga är att en domstol 

har möjlighet att utifrån sammanhanget ta hjälp av andra uppgifter för att fastställa 

syftet bakom åtgärden. 

 EU-domstolen återkommer i ytterligare domar och påpekar medlemsstaternas 

stora skönsmässiga utrymme. Samtidigt påpekas också vikten av att EU-rätten får full 

verkan och att syftet med EU-lagstiftningen inte får förfaras.47 Det ankommer på de 

behöriga nationella myndigheterna att hitta en jämvikt mellan de olika intressena.48 

Möjligheterna till undantag från förbudet mot åldersdiskriminering ter sig därför i 

praktiken som en avvägningsnorm där det skönsmässiga utrymmet kanske inte är så 

                                                      
45

 Mål C-411/05, Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, 2007-10-16, punkterna 68-69. 
46

 Mål C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) 
mot Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, 2009-03-05. 
47

 Se bl a mål C-555/07, Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG., 2010-01-19, punkt 51. 
48

 Mål C-411/05, punkt 71. 
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stort som det hävdas. Särskilt i ljuset av den särskilda tyngd diskrimineringsförbudet 

fått, vilket jag går igenom i nästa avsnitt. 

3.1.2 En allmän rättsprincip i unionsrätten 

Efter att arbetslivsdirektivet antagits med stöd av artikel 19 FEUF, men innan 

införlivadefristen för direktivet gått ut fick EU-domstolen en intressant frågeställning 

på sitt bord. Den tyske advokaten Rüdiger Helm var upprörd över en bestämmelse i 

tysk rätt som medger tidsbegränsade anställningsavtal utan objektiv grund om 

arbetstagaren fyllt 52 år när visstidsanställningen inleds. För att få till en prövning av 

frågan anställde Rüdiger Helm den då 56-årige Werner Mangold i enlighet med 

bestämmelsen. Han lät sedan Werner Mangold stämma honom för ålders-

diskriminering. Den tyska domstolen hänskjöt huvudfrågan i målet till EU-domstolen 

för ett förhandsavgörande. Trots att målet kan anses konstruerat, valde EU-domstolen 

att ta upp frågan, med konstaterandet att det är upp till den nationella domstolen att 

avgöra om den för sin prövning behöver ett besked. Domstolen konstaterade också att 

det förelåg ett faktiskt rättsförhållande i botten, även om parterna i målet var eniga i 

sin inställning.49  

 Den tyska lagen från 1996 medgav tidsbegränsade anställningsavtal på frikostiga 

grunder från det att arbetstagaren fyllt 60 år, en ålder som justerades ner till 58 år 

2001 och med ännu en lagändring 2003 temporärt ned till 52 år. Syftet med 

lagstiftningen var att förbättra möjligheterna för äldre arbetslösa att erhålla 

anställning. EU-domstolen konstaterade att ett sådant syfte i princip på ett objektivt 

och rimligt sätt ska kunna motivera särbehandling på grund av ålder. Särbehandlingen 

måste dock också anses lämpligt och nödvändig. Då arbetstagarens ålder var det enda 

kriteriet för att tillämpa ett tidsbegränsat anställningsavtal, utan att det visats att 

åldersgränsen som sådan var objektivt nödvändig för att nå syftet ansåg EU-domstolen 

att lagstiftningen gick utöver vad som var lämpligt och nödvändigt. Eftersom 

lagstiftningen ändrats flera gånger sedan arbetslivsdirektivets tillkomst, om än under 

införlivandefristen, så skulle EU-domstolen därmed kunnat nöja sig med att 

underkänna lagregeln med hänvisning till direktivets spärrverkan.50 Domstolen 

                                                      
49

 Mål C-144/04. 
50

 Direktivs spärrverkan innebär att medlemsstaterna under ett direktivs införlivandefrist ska avhålla sig 
från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det resultat som föreskrivs i direktivet, se punkt 45 i mål 
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hävdade denna spärrverkan, men stannade inte där. Den konstaterade dessutom att 

arbetslivsdirektivet uteslutande syftar till ”att fastställa en allmän ram för bekämpning 

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

ålder eller sexuell läggning”. Principen om förbud mot dessa former av diskriminering 

har sitt ursprung ur ”diverse internationella överenskommelser och i medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner”. Principen om förbud mot diskriminering på 

grund av ålder ska därför anses vara en allmän rättsprincip i gemenskapsrätten. Då den 

tyska lagstiftningen var ett resultat av genomförandet av ett EU-direktiv var 

gemenskapsrätten direkt berörd. Den nationella domstolen var därför skyldig att 

säkerställa att den allmänna rättsprincipen om förbud mot diskriminering på grund av 

ålder fick full verkan genom att underlåta att tillämpa varje nationell bestämmelse som 

strider mot den, även om arbetslivsdirektivets införlivandefrist inte löpt ut.51 

 Att EU-domstolen med detta domslut upphöjde förbudet mot ålders-

diskriminering till en allmän gemenskapsrättslig princip fick kritik. Generaladvokat 

Mazák uttalade i sitt förslag till avgörande i målet Palacios de la Villa52 att domstolen 

på detta sätt undvikit frågan om direktivets direkta horisontella effekt för att istället ge 

sig ut på än mer osäker mark. Dels genom frågan i sig, om det är rimligt att tillskapa en 

sådan allmän rättsprincip. I målet Mangold hänvisar domstolen ospecificerat till 

internationella konventioner och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner. Av medlemsstaterna är det väl egentligen bara Finland som haft ett tydligt 

förbud mot diskriminering på grund av ålder. I de flesta internationella konventioner 

och konstitutioner är det den allmänna principen om likabehandling som förekommer. 

Dels är frågan om en allmän rättsprincip i sig kan ha direkt effekt. Allmänna rätts-

principer omfattar enligt Mazák vitt skilda regler, från tolkningsprinciper till fullt 

utvecklade regler som grundläggande rättigheter. I fallet Mangold borde en allmän 

rättsprincip som förbud mot åldersdiskriminering snarare ha använts som ett 

tolkningsverktyg av speciallagstiftningen, arbetslivsdirektivet, än som en självständig 

                                                                                                                                                            
C-129/96, Inter-Evironnement Wallonie ASBL. mot Région wallonne, 1997-12-18. En vidare fråga är om 
denna spärrverkan i sig skulle medföra att direktivet fick direkt horisontell effekt mellan de civilrättsliga 
subjekten Werner Mangold och Rüdiger Helm, en rättsföljd som domstolen hittills inte medgivit. En 
vertikal direkt effekt (som skulle kunna medföra skadeståndsanspråk gentemot staten) är dock enligt 
min mening rimlig att anta i sammanhanget. 
51

 Mål C-144/04, punkterna 14-19, 65-78. 
52

 Mål C-411/05. 
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rättskälla. När förbudet i sig tillerkänns en sådan självständighet som i fallet Mangold 

uppstår frågetecken kring rättssäkerhet, kompetensfördelningen mellan gemenskapen 

och medlemsländerna och fördelningen av befogenheter enligt fördraget i allmänhet.53 

Domstolens avgörande i målet Palacios de la Villa undvek rättsprincipsfrågan och 

avgjorde målet helt på arbetslivsdirektivet, vilket då var införlivat i den spanska 

lagstiftningen.54  

 I målet Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG.55 fick dock EU-

domstolen anledning att åter diskutera förbudet mot åldersdiskriminering som en 

allmän rättsprincip inom EU-rätten. Denna gång gällde målet diskriminering på grund 

av ung ålder. I den tyska lagstiftningen angavs att anställningsperioder som fullgjorts 

innan arbetstagaren fyllt 25 år inte ska beaktas vid beräkning av uppsägningstidens 

längd när arbetsgivaren säger upp personal. Seda Kücükdeveci blev uppsagd från sin 

anställning vid Swedex vid 28 års ålder, hon hade då varit anställd i företaget i tio år 

men fick uppsägningstid som om hon hade varit anställd i tre år. Den tyska domstolen 

begärde förhandsavgörande av EU-domstolen, då beräkningen av uppsägningstiden 

visserligen varit korrekt enligt tysk lagstiftning, men domstolen betvivlade 

lagstiftningens förenlighet med unionsrätten. EU-domstolen konstaterade att ett 

direktiv i sig inte kan medföra skyldigheter för en enskild och därför inte kan åberopas 

mot denne, enligt den praxis som domstolen flera gånger slagit fast. Däremot är den 

nationella domstolen skyldig att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella 

lagstiftningen mot bakgrund av direktivets lydelse och syfte. I detta mål var den 

nationella lagstiftningen tydlig och klar och inte möjlig att tolka i arbetslivsdirektivets 

riktning, varför EU-domstolen fick anledning att återkomma till rättsprincipsfrågan.56 

 EU-domstolen konstaterar att principen om likabehandling i arbetslivet inte slås 

fast genom arbetslivsdirektivet, utan endast kommit till uttryck genom detta. Förbudet 

mot diskriminering på grund av ålder är en allmän rättsprincip i unionsrätten då den 

utgör en specifik tillämpning av den allmänna principen om likabehandling.  Det 

ankommer på den nationella domstolen att säkerställa att unionsrätten får full verkan 

genom att vid behov underlåta att tillämpa varje bestämmelse i den nationella 

                                                      
53

 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-411/05, punkterna 87-89 och 132-138. 
54

 Mål C-411/05, punkt 76. 
55

 Mål C-555/07. 
56

 Mål C-555/07, punkterna 10-14, 46-49. 



 

 24 

lagstiftningen som strider mot denna allmänna rättsprincip enligt principen om 

unionsrättens företräde.57 

 Det förefaller alltså som att EU-domstolen, genom avgörandet i Mangold och 

vidareutvecklingen i Kücükdeveci, upphöjt åtminstone principerna i arbetslivsdirektivet 

och speciellt förbudet mot diskriminering på grund av ålder till någon form av fördrags-

status. En status som ger direkt horisontell effekt mellan enskilda.58  

3.2 Det svenska införlivandet 

Arbetslivsdirektivet skulle ha varit införlivat i medlemsländerna senast den 2 december 

2003, med möjlighet att begära tre extra år för diskrimineringsgrunderna ålder och 

funktionshinder. Sverige dröjde till den 1 januari 2009 innan diskrimineringsgrunden 

ålder infördes i den svenska lagstiftningen. Diskriminering på grund av ålder har alltså 

under två år främst varit skyddat genom möjligheten att åberopa direktivets direkta 

effekt och göra staten skadeståndsskyldig för att inte ha införlivat direktivet.59 

 Arbetslivsdirektivet förbjuder all direkt och indirekt diskriminering på grund av 

bl a ålder i artikel 2.1 och 2.2. Undantagsmöjligheterna är många. I vart fall bör 

punkterna 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25 och 26 i ingressen inräknas bland undantags-

möjligheterna, samt artiklarna 4, 6 och 7. Artikel 6 är härvid den mest omfattande. 

Artikel 6.1 medger särbehandling på grund av ålder om den 

”[...] på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras 

av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 

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

nödvändiga. I sådan särbehandling kan i synnerhet följande inbegripas: a) 

Införande av särskilda villkor för tillträde till anställning och till yrkesutbildning, 

anställnings- och arbetsvillkor, inbegripet villkor för avskedande och löner, för 

ungdomar och äldre arbetstagare samt underhållsskyldiga personer i syfte att 

främja deras anställningsbarhet eller att skydda dem. b) Fastställande av 
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minimivillkor avseende ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid för tillträde 

till anställningen eller för vissa förmåner förknippade med anställningen. [...]” 

Den svenska diskrimineringslagen införlivar artikel 6.1 i 2 kap 2 § 4p:  

”[Förbudet i 1 § hindrar inte] särbehandling på grund av ålder, om den har ett 

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

uppnå syftet.” 60 

Denna något kortfattade och vida bestämmelse följs upp i förarbetena med några 

exempel:  

”Strävan att skydda yngre arbetstagare t.ex. i frågor om arbetsmiljö, att främja 

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

äldre arbetstagares ökade behov av vila och rekreation är några exempel på 

syften som typiskt sett bör anses vara godtagbara. Ålderskriterier som 

förekommer i kollektivavtal kan ha främjande- eller skyddssyfte. Ett exempel är 

åldersbaserade minimilöner (lägstalöner, introduktionslöner eller garantilöner) 

som avtalsregleras för att motverka lönedumpning för unga arbetstagare. Ett 

annat exempel är förlängd semester eller uppsägningstid som i princip syftar till 

att äldre i ökad utsträckning ska kunna arbeta till ålderspension. [...]”61 

”När det gäller ålderssammansättning i en arbetsgrupp eller på en mindre 

arbetsplats kan det finnas situationer då det är rimligt att arbetsgivaren tillåts 

beakta ålder vid rekrytering. Om syftet är att t.ex. undvika att flera personer i 

arbetsstyrkan uppnår pensionsålder på samma gång bör hänsynstagande till 

ålder i ett enskilt fall kunna omfattas av undantaget. Det får dock avgöras i det 

enskilda fallet om de fakta som arbetsgivaren åberopar verkligen innebär risk 

för att arbetsstyrkans kontinuitet, kompetens eller liknande hotas av kommande 

pensionsavgångar. Ju större arbetsplatsen är desto mindre bör typiskt sett 
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arbetsgivarens utrymme vara för att över huvud taget kunna åberopa 

undantaget.”62 

Det framstår som att den svenska lagstiftningen och förarbetenas exempel är för 

vidsträckta jämfört med det handlingsutrymme arbetslivsdirektivet och EU-domstolens 

praxis ger. Varje sådant enskilt exempel måste kunna motiveras utifrån direktivets krav 

på objektivitet, rimlighet, berättigat mål, lämplighet och nödvändighet. Särskilt det 

sista citatet tycks inte gå att motivera utifrån senare praxis. I målet Age Concern 

konstateras att de berättigade mål som kan komma ifråga är socialpolitiska mål av 

allmänintresse, till skillnad från mål som hänför sig till arbetsgivarens individuella 

situation.63  

 Den svenska lagstiftningen måste tolkas så långt det är möjligt i enlighet med 

direktivets lydelse och syfte. Direktivet och EU-domstolens praxis har därigenom en 

direkt rättsverkan även mellan enskilda rättssubjekt, det som kan kallas direktivs 

indirekta effekt.64 Just arbetslivsdirektivet är dessutom speciellt, då som tidigare 

nämnts EU-domstolen i bl a målen Mangold och Kücükdeveci slagit fast att förbudet 

mot åldersdiskriminering utgör en allmän EU-rättslig princip som i sig är direkt 

tillämpbar inom unionen. Detta innebär att förbudet mot åldersdiskriminering i 

praktiken är en del av EU:s primärrätt och som sådan direkt tillämpbar i alla rätts-

förhållanden. Det ligger därför närmare att titta mot EU än de svenska rättskällorna 

när diskrimineringsfrågor ska lösas.65 

 En fotnot i Källströms och Malmbergs lärobok Anställningsförhållandet tar upp 

en intressant fråga vad gäller det svenska införlivandet av diskrimineringsdirektiven i 

vidare bemärkelse.66 I målet C-54/07 Firma Feryn67 prövades bestämmelserna om 

effektiva sanktioner i artikel 15, direktivet mot etnisk diskriminering.68 En av 

direktörerna till det belgiska företaget Feryn, som sålde och installerade vipp- och 

takskjutportar, hade upprepade gånger offentligt uttalat att de behövde anställa 
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montörer men att de inte kunde anställa personer med utländsk härkomst på grund av 

kundernas tveksamhet inför att släppa in sådana personer i sina hem. Den belgiska 

organisationen Centrum för lika chanser och mot rasism stämde företaget för att de 

tillämpade en diskriminerande anställningspolicy, utan att ha en konkret person som 

blivit drabbad. Den belgiska lagen täckte inte fall av diskriminering där det inte fanns 

ett konkret offer för diskrimineringen och det gör inte heller den svenska 

diskrimineringslagen. I den svenska lagstiftningen går det visserligen att hänvisa till 

kravet på aktiva åtgärder i tredje kapitlet, men den enda sanktion som finns till hands i 

dessa fall är vitesföreläggande enligt 4 kap 5 § och ett vitesföreläggande riktar sig bara 

framåt i tiden, det kan inte bestraffa det som redan varit.  

 EU-domstolen slog fast att offentliga uttalanden om att inte anställa personer 

med visst etniskt ursprung utgör en direkt diskriminering eftersom sådana uttalanden 

starkt kan avskräcka vissa personer att anmäla sitt intresse för ett arbete hos 

arbetsgivaren. Vidare konstaterade domstolen att även när det inte finns en 

identifierbar person som utsatts för diskriminering krävs det sanktioner som är 

effektiva, proportionerliga och avskräckande. 

 I svensk lagstiftning och kollektivavtal finns det flera bestämmelser som i 

praktiken har ålder som enda grund. De mest kända är semesterreglerna i kollektiv-

avtalen för statligt anställda som ger arbetstagarna extra semester vid 29, 30 

respektive 40 år fyllda.69 Olika minimilöner för unga är vanligt i flera avtal, särskilt på 

LO-sidan, med lönetrappa upp till 18 eller 20 år. Exemplen i diskrimineringslagens 

förarbeten kan ses som en legitimering av dessa kollektivavtalsbestämmelser, i avsnitt 

fyra undersöker jag om de håller i ljuset av den EU-rättsliga utvecklingen. 

3.3 Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

Den svenska arbetsmarknaden är något annorlunda organiserad jämfört med många 

andra länder. Organisationsgraden är generellt hög, cirka 71 procent av arbetstagarna 

2011, historiskt ännu något högre. Organisationssplittringen är låg, de tre stora 

centralorganisationerna LO, TCO och SACO har delat upp arbetsmarknaden mellan sig 

och konkurerar bara i liten utsträckning med varandra om att organisera arbets-
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tagarna. Övriga fackförbund som inte ingår i någon av de tre stora central-

organisationerna är ofta små och nischade.70 Att det ser ut på detta vis har i 

litteraturen ofta förklarats med rättsreglernas utformning. Medbestämmandelagen 

gynnar det fackförbund som bär kollektivavtalet, med bla medbestämmande-

förhandlingar. Förtroendemannalagen ger de fackligt förtroendevalda för kollektiv-

avtalsbärande organisation rätt att på arbetstid sköta vissa fackliga uppgifter. 

Arbetslöshetskassorna som till största del finansieras av staten administreras av 

fackförbunden och utgör en viktig bas för deras medlemsvärvning. Det faktum att stora 

delar av arbetsrättslagstiftningen är semidispositiv, och alltså kan ändras genom 

kollektivavtal ökar också arbetsgivarparternas intresse av att sluta kollektivavtal. 

Stridsrätten anses i internationell belysning som vidsträckt, särskilt rätten till 

sympatiåtgärder för part som annars omfattas av fredsplikt är utmärkande för den 

svenska arbetsmarknaden.71 Någon proportionalitetsprincip vad gäller stridsåtgärder 

och deras omfattning, som i exempelvis tysk rätt, finns inte heller. De bestämmelser 

om samhällsfarliga konfliker som finns inom vissa avtalsområden används sällan. 

Kollektivavtalen bär stora delar av regleringen på svensk arbetsmarknad, även om 

lagstiftningens roll stärkts de senaste decennierna. Sverige saknar internationellt sett 

vanliga rättsinstitut som lagstiftning om minimilöner och allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal, där ett kollektivavtal förklaras juridiskt bindande för en hel bransch. Det 

svenska sättet att reglera arbetsmarknaden är inte heltäckande, arbetsgivare och 

arbetstagare som står utan kollektivavtal är i delar mindre juridiskt bundna är i många 

andra länder och någon lägstanivå för exempelvis löner kan inte garanteras.72 

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen, med starka självständiga parter, har 

dominerat svensk arbetsmarknad sedan början på 1900-talet. Särskilt efter Saltsjö-

badsavtalet 1938 följde en lång period av medveten passivitet från lagstiftarens sida, 

där ingrepp på arbetsmarknaden undveks, till förmån för parternas egna förmåga att 

sinsemellan lösa sina problem. På 1970-talet bröts denna hållning, under inflytande av 

en allmän politisk radikalisering tillkom lagar om anställningstrygghet och förtroende-
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mans ställning på arbetsplatsen 1974 och lag om medbestämmande 1976. Gemensamt 

för dessa och tidigare lagar inom arbetsrättens område är att de antingen haft sin 

grund i redan etablerad praxis på arbetsmarknaden eller syftat  till att stärka den ena 

eller båda parternas ställning. Däremot har det även tidigare förekommit inslag av ren 

skyddslagstiftning, från 1600-talets legostadga till 1900-talets arbetarskydds- och 

arbetsmiljölagar.73  

3.3.1 Intervenerande normer och partsautonomi 

Om den mesta lagstiftningen kan ses som spelregler i en redan pågående match, där 

målet är att underlätta spelet och skapa rättvisa mellan lagen, är diskriminerings-

lagstiftningen till sin natur annorlunda. Visst kan diskrimineringsbestämmelserna ses 

som en form av skyddslagstiftning, men de riktar sig inte till de spelande lagen i första 

hand, utan till de individuella spelarna. Utan att vara beroende av fackligt stöd får 

arbetstagarna genom dessa individuella rättigheter, särskilt då de understöds av 

hjälpfunktioner som Diskrimineringsombudsmannen. Jag menar att diskriminerings-

lagstiftningen är exempel på vad Håkan Hydén kallar ”intervenerande normer” – regler 

som inte följer av spelets idé eller spelet i sig. De är heller inte normer som utgör 

stödfunktioner till spelet, utan syftar till att reglera externa effekter av själva spelet. 

Utmärkande för den typen av normer är att de ”opererar i en fientlig miljö”, arbets-

marknadsparterna själva har ett begränsat eget intresse av normerna då de griper in i 

spelet på grund av externa behov. De kräver därför en kontrollapparat som ser till att 

de följs.74 I det ljuset kan man också förstå citatet av Susanne Fransson i början av min 

uppsats, trots att andra lagar inom arbetsrätten kan ses som minst lika intervenerande. 

Diskrimineringsreglerna har kommit utifrån, från internationella konventioner, 

politiska avvägningar och samhälleliga behov. Parterna på arbetsmarknaden har tidvis 

varit oförstående för syftet med reglerna eller till och med visat en mer fientlig 

inställning. 

 Ett exempel på det första är SAS-målet.75 Flygbolaget SAS hade under en längre 

tid haft svåra ekonomiska problem och i omgångar tvingats omstrukturera 

verksamheten och minska personalstyrkan. Under våren 2010 var läget akut och 
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bolaget måste säga upp delar av sin kabinpersonal. SAS och den lokala avdelningen av 

fackförbundet Unionen träffar i detta läge ett avtal om avsteg från turordningsreglerna 

i LAS, med innebörd att de som fyllt 60 år och därigenom uppnått rätt till full 

tjänstepension får gå först. I ett traditionellt perspektiv synes den valda lösningen 

logisk. De anställda inom SAS hade genom sitt pensionsavtal redan avstått löne-

utrymme för att på så sätt kunna gå tidigare i pension, vilket de innan införandet av 

67-årsregeln i LAS oftast också gjorde. De som genom turordningsavtalet tvingades gå 

hade genom pensionsavtalet sin försörjning tryggad, samtidigt som yngre arbetstagare 

inte behövde gå ut i arbetslöshet. Tjugofem av de anställda över 60 år som tvingades 

gå nöjde sig dock inte med detta, utan vände sig till Diskrimineringsombudsmannen, 

som efter att Unionen förklarat sig ovillig att driva frågan, stämde och fick rätt i 

Arbetsdomstolen. Arbetsgivarsidan hävdade att åtgärderna, i det fall de ansågs vara 

ett indirekt missgynnande, var motiverad av ett berättigat syfte och att medlen för att 

uppnå syftet varit lämpliga och nödvändiga. Domstolen instämde i den första delen 

och ansåg syftet berättigat med hänvisning till den nationella sysselsättningspolitiken, 

som en åtgärd för att främja sysselsättningens fördelning mellan generationerna. Det 

som avgjorde frågan var istället Arbetsdomstolens proportionalitetsbedömning. 

Utgångspunkten i prövningen togs i 67-årsregeln i 32 a § LAS. Domstolen jämförde 

avtalsturlistan med ett kollektivavtal med avgångsskyldighet vid 60 års ålder. Ett 

sådant kollektivavtal hade inte godtagits, vilket gjorde att inte heller avtalsturlistan 

kunde anses lämplig. Prövningen stannade dock inte där, utan Arbetsdomstolen 

prövade även nödvändigheten av avtalet. Där konstaterar domstolen att några andra 

åtgärder, med frivilliga lösningar, inte prövats. Därför kunde inte heller nödvändighets-

rekvisitet anses uppfyllt.76 

 Domen i Arbetsdomstolen visar enligt mig på parternas oförstående inför lag-

stiftningen. I detta fall var visserligen lagstiftningen ny och parterna ovana, men den 

visar också på en kollektivistisk syn på arbetsrätten, där kollektivets samlade resultat 

får stå över de enskilda medlemmarnas. De medlemmar i Unionen som missgynnades 
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av turordningsavtalet var direkt oskyddade i den situation som förelåg, då det kan bli 

mycket kostsamt att driva arbetsrättsliga processer på egen hand.77 Deras medlems-

intresse fick stå tillbaka för kollektivets samlade resultat. Att ha ett arbete handlar inte 

bara om att ha sin grundläggande försörjning tryggad, utan lika mycket om att ingå i 

ett socialt sammanhang, få ekonomisk svängrum och känna sig delaktig i samhället.78 

 Ett exempel på en mer fientlig inställning mot diskrimineringslagstiftning från 

arbetsmarknadens parter kan ses när Sverige 1962 raticiferade ILO:s konvention 100, 

likalönekonventionen, och konvention 111, om förbud mot diskriminering vid 

anställning och yrkesutövning. Likalönekonventionen tillkom redan 1951 men 

tillträddes inte förrän 1962 på grund av ett bestående motstånd från arbets-

marknadens parter, framför allt LO och SAF. Tidigare riksdagar hade avslagit 

propositioner om att ratificera konventionerna på grund av parternas ovilja. De till 

konventionerna tillhörande rekommendationerna, som är mer långtgående och ställer 

krav på åtgärder från staternas sida, lades inte ens fram för riksdagen.79 Anledningen 

till den tidigare oviljan att ratificera konventionerna motiverades med att en 

ratificering skulle ”[i]nnebära ett frångående av den dittills allmänt godtagna principen 

om rätt för arbetsmarknadens parter att utan påverkan från statsmakterna genom fria 

avtalsförhandlingar träffa överenskommelser om löneförhållanden”.80 Ratificeringen 

1962 skedde efter att parterna enats om en uppgörelse att avskaffa de särskilda 

kvinnolönetarifferna i kollektivavtalen. Lönediskrimineringen mellan kvinnor och män 

ansågs därför upphöra av sig självt inom en relativt kort framtid och någon lagstiftning 

utöver ratificeringen behövdes inte.81 Det dröjde också till 1979 innan Sverige fick sin 

första lagstiftning mot könsdiskriminering, då den dåvarande borgerliga regeringen 

stiftade en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.82 

 Om den mer fientliga inställningen till lagstiftning mot diskriminering med åren 

minskat, så vill jag påstå att det kvarstår en tydlig ambivalens kring hur parterna ser på 

frågan. Å ena sidan ser man diskrimineringsfrågorna som viktiga, arbetsgivar-
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organisationerna ger rådgivning kring frågorna och fackförbunden använder sig av 

lagstiftningen när de egna medlemmarna behöver hjälp. Å andra sidan är båda sidor 

måna om att slå vakt om det rådande partsystemet och är inte pigga på mer 

inkräktande lagstiftning. Ett exempel kan ses i SOU 2010:7, både TCO:s och LO:s 

representanter i utredningen gav egna yttranden där de både betonade vikten av 

aktiva åtgärder inom diskrimineringsområdet, men samtidigt kräver att dessa regler 

ska göras semidispositiva och alltså kunna åsidosättas eller på annat sätt anpassas 

genom kollektivavtal.83 Liknande synpunkter kom fram i remissrundan inför införandet 

av den nya diskrimineringslagen 2008 angående den nya diskrimineringsgrunden ålder. 

Svenskt Näringsliv välkomnade utredningens förslag på undantag och att de inte gavs 

en alltför detaljerad  formulering. LO pekade på behovet av ett brett undantag som ger 

utrymme för kollektivavtal på området, och både LO och TCO väckte frågan om det i 

förarbetena kunde uttalas en presumtion att bestämmelser med ålderskriterier i 

kollektivavtal är tillåtna.84 

4. Särbehandling i nuvarande kollektivavtal 

4.1 Extra semester 

En arbetstagare har enligt lag i regel rätt till tjugofem semesterdagar varje semester-

år.85 Det förekommer i individuella anställningsavtal och i vissa kollektivavtal att 

arbetstagarna därutöver har förhandlat sig till extra semesterdagar. Inom de statliga 

avtalsområdena har facken och Arbetsgivarverket kommit överens om extra semester-

dagar till de statligt anställda. Alla statligt anställda har 28 dagars semester, från och 

med 30 år fyllda får arbetstagaren 31 dagars semester och från 40 år får arbetstagaren 

35 dagars semester varje kalenderår.86 

 Motiven till denna ålderstrappa anges av arbetsgivarparterna vara att efter ett 

livscykelperspektiv både främja äldres större behov av återhämtning som möjlig-
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heterna att kombinera familje- och arbetsliv.87 Liknande motiveringar ansågs försvara 

särbehandlingen i Diskrimineringskommitténs betänkande;  

”[s]yftet med åldersgränserna är både att ge ett ökat skydd för den äldre 

arbetstagaren att få tillfälle att återhämta sig för att skyddas mot förslitning 

och att den äldre arbetstagaren får förmånligare villkor.” 88  

I propositionen för diskrimineringslagen ges också exempel för varför särbehandlingen 

kan anses motiverad;  

”[...] att tillgodose äldre arbetstagares ökade behov av vila och rekreation är 

några exempel på syften som typiskt sett bör anses vara godtagbara. 

Ålderskriterier som förekommer i kollektivavtal kan ha främjande- eller 

skyddssyfte. [...] Ett annat exempel är förlängd semester eller uppsägningstid 

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

ålderspension.” 89  

2009 valde en då 27-årig anställd vid Arbetsförmedlingen att anmäla sin arbetsgivare 

till Diskrimineringsombudsmannen för åldersdiskriminering med anledning av 

semesterreglerna i kollektivavtalet. Han hade tidigare agerat inom sitt fackförbund ST 

för att få till en förändring. Fackförbundet ST valde att inte driva frågan då de ansåg att 

kollektivavtalet inte stod i strid med EU-rätten. DO menade med hänvisning till 

arbetsgivarens motivering, uttalanden i förarbetena och EU-rättens praxis att syftet 

med semesterreglerna måste anses berättigat på arbetsmarknaden. DO ställde sig i 

och för sig frågande till om just åldersgränser på 30 och 40 år var lämpliga och 

nödvändiga i förhållandet till syftet att ge äldre rekreation och vila, då åtminstone 30-

årsgränsen hade större relevans för att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. 

Med särskild hänsyn till EU-rättens betydande utrymmet för skönsmässiga 

bedömningar vad gäller valet av medel för att uppnå syftena valde ändå DO att avsluta 

ärendet utan vidare åtgärd.90 

 Skulle då ålderstrappan i kollektivavtalen tåla en reell prövning mot EU-rätten? 
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Bedömningen är ganska svår, i motsats till det intryck förarbetena och DO:s 

bedömning ger. En första fråga skulle kunna vara vad semester egentligen är för något. 

Semesterlagen stadgar rätten till semester och grunderna för hur ersättningen ska 

beräknas, ersättningen utgår med vissa procentsatser på lönen. När individer och 

fackförbund förhandlar om extra semester så ligger det nära till hands att anta att det i 

regel blir en fråga om att byta löneökningar mot semesterdagar. Artikel 157.2 FEUF 

definierar begreppet lön som ”den gängse grund- eller minimilönen samt alla övriga 

förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt eller 

indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen.” Begreppet omfattar enligt 

EU-domstolens praxis alla förmåner som utbetalas av arbetsgivaren oavsett om det är 

enligt avtal eller lag. I äldre svensk terminologi har begreppet lön i regel använts i sin 

snävare betydelse kontantlön.91 I vart fall inom en EU-rättslig kontext, där vi rör oss, 

bör det alltså stå klart att semester, och framförallt den därtill hörande semesterlönen 

eller semesterersättningen, är en form av lön. 

 En enkel slutsats skulle då vara att eftersom semester är att jämställa med lön, 

och eftersom EU-domstolen upprepade gånger underkänt lönesystem med ålders-

trappor92 så borde det svenska kollektivavtalet underkännas. Men analysen bör inte 

stanna där. I målet HK Danmark mot Experian A/S93 prövades ett danskt system med 

progressiva pensionsinbetalningar efter ålder. Anställda som var under 35 år betalade 

tre procent av sin lön i pensionsinbetalning medan företaget bidrog med motsvarande 

sex procent, upp till 44 års ålder fick den anställde betala fyra procent och företaget 

åtta, över 45 års ålder betalade den anställde fem procent och företaget tio. För en 

anställd under 35 (och som dessutom kanske inte stannade hos företaget hela 

arbetslivet) var det alltså ganska stora summor i tjänstepension som den blev utan. 

Pengar som kan jämföras med lön. Efter att EU-domstolen, till skillnad från 

generaladvokaten, efter en språkanalys av direktivets olika versioner avvisat 

möjligheten att genom artikel 6.2 i arbetsdirektivet motivera särbehandlingen tog 

domstolen ex officio upp frågan om artikel 6.1 kan försvara den. Motivet till 

pensionssystemet, som det framhölls av den danska regeringen och företaget, var att 
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ge även nyanställda äldre arbetstagare möjlighet att under en relativt kort 

anställningsperiod skapa sig ett rimligt pensionssparande samtidigt som yngre 

arbetstagare fick behålla en större del av sin lön. Progressionen i systemet var 

dessutom motiverad av att den var nödvändigt för att täcka de ökade riskerna för 

dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom för äldre. 

 EU-domstolen konstaterade dessa syften faller in under de berättigade mål som 

kan försvaras i artikel 6.1, särskilt med beaktande av det stora utrymme för sköns-

mässiga bedömningar som medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter har i både 

valet av konkret mål som i vilka åtgärder som är lämpliga för att nå målet. Domstolen 

gjorde ingen uttrycklig prövning av rekvisiten ”på ett objektivt och rimligt sätt” i sitt 

konstaterande, men det är rimligt att anta att det implicerades. I nästa steg prövade 

domstolen om särbehandlingen var lämplig och nödvändig. Vad gäller lämplighets-

rekvisitet ansåg domstolen att systemet verkade uppfylla det syfte som angivits, 

nämligen att skapa möjlighet för äldre arbetstagare att snabbare bygga upp sin 

pension samtidigt som den förhöjda risken för dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig 

sjukdom täcktes. Arbetstagarna fick dessutom bidra själva till systemet, vilket innebar 

att yngre arbetstagare fick behålla en större andel av sin lön utan att för den skull bli 

helt utan tjänstepension. Nödvändighetsrekvisitet lämnade EU-domstolen till den 

danska domstolen att avgöra, med en avvägning mellan fördelarna och olägenheterna 

av systemet. 

 Översatt till den svenska situationen kan vi konstatera följande. Semester-

bestämmelserna motiveras utifrån äldres förmodade större behov av återhämtning 

och rekreation samt möjligheten att förena familjeliv och arbetsliv. Detta är i sig mål 

som kan antas falla under direktivets undantagsbestämmelser. Det som återstår att 

bedöma är då dels om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras 

av målet och dels om sättet för genomförandet av målet är lämpligt och nödvändigt. 

Rekvisiten objektivt och rimligt är i regel lättare att uppfylla, särskilt i ljuset av 

medlemsstaternas utrymme för skönsmässiga bedömningar. Lämpligt och nödvändigt 

är en högre tröskel att ta sig över. Det var också på denna punkt som DO visade någon 

tveksamhet i sin bedömning. Dels behöver parterna enligt min mening visa att äldre 

faktiskt har ett större behov av återhämtning än yngre och att längre semester är ett 

lämpligt sätt att möta detta behov på. Dels behöver de motivera valet av ålders-
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gränser. Åldersgränserna verkar underligt satta för att uppfylla något av målen. Vid 

trettio år fyllda finns det arbetstagare som redan har ganska stora barn, samtidigt som 

det finns de som inte ens påbörjat sin familjebildning. Likaså är fyrtio år en väldigt låg 

ålder om man ska anta ett högre behov av återhämtning, några kännbara 

åldersförändringar brukar dröja längre än så. Målen med särbehandlingen ska vägas 

mot det ingrepp det utgör och jämföras mot alternativa sätt som kan finnas för att 

uppfylla dessa.  

 Det finns dessutom svårigheter med att översätta EU-domstolens dom 

angående progressiva pensionsinbetalningar till en kontext av semesterlängd. Pension 

har enligt min mening en särställning i arbetslivsdirektivet, med bland annat ett 

uttryckligt undantag för åldersgränser när man får ta ut dem. Domstolen har också 

tidigare godkänt system med en generell och obligatorisk pensionsavgång för en viss 

ålder, däremot inte specifika pensionsgränser för enbart vissa arbetstagare.94 Dom-

stolens domar kring undantagsmöjligheterna balanserar mellan medlemsstaternas 

skönsmässiga utrymme och vikten av att ge förbudet genomslag. Det blir något av vad 

en slarvig bedömare skulle kunna kalla politiska hänsyn, det vill säga en avvägning 

mellan medlemsstatens intresse av ett visst sätt att reglera en fråga och unionens 

intresse att likabehandlingsprincipen upprätthålls. 

4.2 Ungdomslönerna 

I kollektivavtal inom framför allt LO:s avtalsområde är det vanligt med fasta 

minimilöner för de anställda. I branscher med många yngre anställda, som service-

branschen, finns det dessutom fastslagna minimilöner efter ålder. Ett exempel är 

kollektivavtalet på privata lager95 där de anställda i grundlön år 2015 får 83:51 kr i 

timmen från 16 år fyllda, 89:51 kr från 17 år, 126:33 kr från 18 år, 129:68 kr från 19 år, 

130:58 kr från 20 år och 131:48 kr i timmen från 20 år +6 mån. Annorlunda uttryckt har 

en 16-åring knappt 64 procent av den lön en 20,5-åring har.96 I branscher där det inte 
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finns fastslagna löner för de under 18 eller 19 år fastslås lönen för yngre i lokala avtal.97  

 I förarbetena till diskrimineringslagen förklaras att denna typ av särbehandling 

typiskt sett bör vara godtagbar: 

”Ålderskriterier som förekommer i kollektivavtal kan ha främjande- eller 

skyddssyfte. Ett exempel är åldersbaserade minimilöner (lägstalöner, 

introduktionslöner eller garantilöner) som avtalsregleras för att motverka 

lönedumpning för unga arbetstagare.”98 

Propositionen är inte ensam om att framhålla denna motivering, utan den återkommer 

i andra sammanhang.99 För mig framstår detta som märkligt. I Sverige finns det som 

bekant ingen lagstadgad minimilön, för en arbetsgivare som inte är bunden av 

kollektivavtal är det i princip fritt fram att komma överens om lön och arbetsvillkor 

direkt med den anställde. De arbetsgivare som berörs av denna reglering är ju däremot 

alltid bundna av kollektivavtal. De är inte fria att sätta sina löner själva. Därmed före-

ligger det ingen risk för lönedumpning med mindre än att fackföreningen är med på 

noterna. Det vore märkligt att i diskrimineringslagstiftningen förutsätta att arbets-

givare utan reglerade särskilda ungdomslöner skulle gå förbi kollektivavtalet och 

anställa ungdomar svart eller till och med helt avstå från att teckna kollektivavtal.  

 Däremot är det lätt att tänka sig andra, inte uttryckta, motiv till att ha lägre 

löner för yngre arbetstagare. Det egentliga motivet från arbetsgivarens sida är 

sannolikt det ekonomiska, yngre arbetstagare med låg erfarenhet är generellt mindre 

produktiva än mer erfaren arbetskraft. Därför är det också rationellt att dessa får en 

lägre lön, särskilt med tanke på deras svagare förhandlingsläge. Från fackförbundens 

synvinkel är motivet detsamma, utan lägre löner för ungdomar riskerar dessa bli 

mindre attraktiva för arbetsgivarna och ungdomsarbetslösheten högre. Att ha lägre 

generella löner för ungdomar kan ses som en lättnad i en annars ganska stelbent 

avtalsreglering. Ungdomslönerna skulle därför enligt min mening motiveras bättre av 

syftet att främja anställningsbarheten, vilket också det är ett berättigat mål enligt 

arbetslivsdirektivet. Skulle de svenska ungdomslönerna prövas rättsligt är det sannolikt 
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att flera olika motiv skulle undersökas. EU-domstolen har slagit fast att det är viktigt 

att en domstol har möjlighet att utifrån det sammanhang en åtgärd vidtagits ta hjälp 

av andra uppgifter för att fastställa syftet bakom åtgärden.100 Vilka dessa rättskällor 

skulle kunna vara är svårt att spekulera kring, men det är rimligt att tänka sig att en 

domstol skulle eftersträva en allsidig belysning av frågan. 

 Oavsett vilka syften med kollektivavtalet som frammejslas blir nästa steg i 

bedömningen om denna särbehandling av unga på ett objektivt och rimligt sätt kan 

motiveras av dessa syften. Med tanke på den svaga ställning unga har på arbets-

marknaden och att arbetslösheten inom gruppen är större än för andra grupper så är 

det rimligt att tänka sig att den passerar en sådan prövning. Nästa steg blir då om 

särbehandlingen är lämplig och nödvändig. Att en lägre lön ger en högre anställnings-

barhet och att en reglerad lön undviker lönedumpning är svårt att motsäga, 

lämplighetsprövningen bör därför också gå att passera. Men är ungdomslönerna 

nödvändiga för att nå målet? Här kan vi ta i beaktande hur ingripande särbehandlingen 

är. Den lön en 16-åring får ut är svår att leva på, om än inte omöjlig. Å andra sidan är 

föräldrarna underhållsskyldiga för sina barn ända upp till tjugoett års ålder om de går i 

grund- eller gymnasieskolan och upp till arton år om de inte gör det.101 I det 

individuella fallet är det naturligtvis ändå ingripande om man tänker sig en 16-åring 

och en 21-åring som utför samma arbete med samma kvalitet. EU-domstolen har 

dessutom underkänt löneskillnader i högre ålder som motiveras av att den anställde 

inte kan tillgodoräkna sig arbetserfarenhet som förvärvats innan 18 års ålder.102 

Dessutom bör man beakta alternativa lösningar för att nå samma mål. Om motivet är 

att kompensera för ungas lägre produktivitet kan man tänka sig att sådant lika gärna 

kan regleras genom individuell lönesättning eller ackordsystem. Sådana system blir 

dock lätt svårhanterliga och svårövervakade, varför ungas ställning på arbets-

marknaden försvagas ytterligare. Det borde därför att utifrån en rimlig argumentation 

gå att motivera nödvändigheten av systemet. En annan fråga blir då hur långt upp i 

ålder det är rimligt att ha ålderstrappor. EU-domstolen har som tidigare nämnts inte 
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godtagit generella lönetrappor efter ålder varför de valda åldersgränserna måste gå att 

motivera utifrån sitt syfte. 

5. Utvecklingstendenser 

5.1 Mot ett starkare skydd för unga? 

När USA redan 1967 lagstiftade mot åldersdiskriminering var skyddet för äldre i fokus, i 

sådan utsträckning att lagen inte gällde personer under 40 år och än idag bara kan 

tillämpas när någon diskrimineras för att den är äldre än någon annan.103 Samma sak 

kan vi se i diskussionen om åldersförtryck, ålderism. Begreppet gjordes i och för sig 

formellt åldersneutralt redan från början, men då utvecklingen av diskursen främst 

drivits av de som arbetat mot gruppen äldre så har yngres erfarenheter och problem 

hamnat i bakgrunden.104 När EU lagstiftat mot åldersdiskriminering så är det också den 

äldre gruppen som initialt lyfts fram. EU-domstolens växande praxis vad gäller 

diskriminering mot människor för att de är yngre än någon annan innebär i det ljuset 

något kvalitativt nytt på en internationell skala. Vi rör oss från FN:s deklarationer om 

barnets rättigheter, med ett omvårdande och bekräftande perspektiv, mot en 

rättsordning som strävar – helt säkert utan att lyckas – slå fast varje individs egna 

rättigheter och personliga autonomi.  

 Denna utveckling kan ses inom hela diskrimineringsområdet. Där fokus tidigare 

har legat på den utsatta grupp som lagstiftaren haft framför ögonen vid 

lagstiftningstillfället börjar nu rättsordningen, och kanske framför allt dess aktörer, 

hävda principen om likabehandling för alla människor. Och detta oavsett hur de 

underliggande samhälleliga maktordningarna ser ut. Det blir lika självklart för en vit 

person att använda sig av förbudet mot etnisk diskriminering som det tidigare varit för 

en mörk. Lika självklart för en man att använda sig av förbudet mot könsdiskriminering 

som för en kvinna. Om denna utveckling är önskvärd är en politisk fråga, men ur ett 

juridiskt perspektiv, med domarens strävan efter opartiskhet och likabehandling är den 

självklar. 

 När det gäller åldersdiskriminering av unga finns det dessutom en förskjutning i 

den underliggande politiska maktanalysen vill jag hävda. Att yngre skulle behandlas 
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bättre än äldre och därför behöva hållas tillbaka är svårt att påstå. Tvärtom kan vi se 

att olika grupper i samhället och på arbetsmarknaden har sina egna problem. 

Arbetstagare över 50 har svårt att få ett nytt arbete vid arbetslöshet, medan unga har 

svårt att ens få sitt första arbete. Analysen går från klar och enkel till komplex och 

mångfacetterad. 

5.2 Mot svagare kollektiv? 

I samhällsdebatten har diskriminering kommit att ersätta klass som förklaringsram till 

sociala skillnader och orättvisor hävdas det i litteraturen.105 I vart fall i en svensk 

kontext är det lätt att hålla med. Det går också att se förändringen som en politisk 

förflyttning från socialism till liberalism, från kollektivism till individualism, från 

ekonomi till mänskliga rättigheter. Både klassbegreppet och diskrimineringsbegreppet 

är i och för sig i någon mån kollektivistiska till sin natur. Men där klassbegreppet pekar 

på ekonomiska grupper och ojämlikhet i samhället, pekar diskrimineringsbegreppet på 

egenskaper hos individen som denne inte kan påverka, egenskaper som på gruppnivå 

påverkar hur den blir behandlad. Diskrimineringsbegreppet har därmed kanske inte en 

renodlad individualistisk förklaringsmodell i botten, men det är de utsatta individerna 

som står i förgrunden, snarare än den ekonomiska grupp som klasskampen vill lyfta.106 

 Att denna utveckling är svår att hantera för arbetsmarknadens parter är lätt att 

förstå.  När fackföreningarna bildades för att arbetarna gemensamt skulle kämpa för 

sina intressen så var det gruppen som stod i centrum. Tillsammans skulle man få bättre 

arbetsvillkor och löner. Arbetsgivarnas organisationer bildades för att kunna möta upp 

denna kollektiva organisering från arbetarna. Individualiseringstendensen, med 

individuell lönesättning som ett exempel, är nyare och främst drivits fram av 

arbetsgivare och akademikerförbund.107  

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen krockar inte bara med en 

perspektivförskjutning i samhällsdebatten, utan dessutom med de influenser av 

juridifiering som kommer utifrån. Den svenska lagstiftaren försöker ta hänsyn till 

parternas intressen, som vi kan se i diskrimineringslagens förarbeten, men vad hjälper 

det när rättsutvecklingen i huvudsak sker i Luxemburg och från rättskällor som 
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beslutas i andra sammanhang? Medlemsstaternas påstått stora skönsmässiga 

utrymme kan ses som EU:s sätt att försöka anpassa rättssystemet till olikheterna 

mellan länderna. Men samtidigt vill både lagstiftare och rättskipare att lagreglerna 

faktiskt får genomslag, varför det blir svårt att undvika en viss sammanjämkning av 

systemen. Någon fullständig harmonisering av arbetsmarknadsregleringen inom EU lär 

dröja, men starka ekonomiska krafter talar för att den utvecklingen, på långt fler 

områden än denna uppsats avhandlar, kommer att fortsätta. 

5.3 Gör diskrimineringslagstiftningen skillnad? 

En sista grundläggande fråga är om diskrimineringslagstiftningen faktiskt förändrar det 

den vill förändra. Om den är effektiv som styrmedel, inte bara för att skapa rättvisa i 

det enskilda fallet eller för att förändra en enskild diskriminerande regel, utan för att 

påverka människors handlande på djupet. En arbetsgivare kan för att undgå att bli 

anklagad för diskriminering motivera sina beslut annorlunda, något som till stor del 

handlar om inlärning. Om rättssystemet slår ner på ålderskrav för en anställning får 

arbetsgivaren motivera sitt (diskriminerande) beslut med personliga egenskaper eller 

skräddarsy anställningskraven till en annan målgrupp. Lagstiftningen och hotet om 

sanktioner försvårar ett diskriminerande beteende, men kan aldrig eliminera det helt. 

Den handlingsdirigerande effekten, för att använda Ekelöfs begrepp, kräver inte bara 

ett lagstadgande och ett hot om sanktion utan att den allmänna samhällsmoralen 

påverkas.108 Den svenska diskrimineringslagen innehåller för detta ändamål inte bara 

förbud och sanktionsbestämmelser, utan även krav på aktiva åtgärder och tillsyn, som 

har till syfte att få arbetsgivarna att själva arbeta mot diskriminering. Bestämmelserna 

om aktiva åtgärder omfattar dock inte alla diskrimineringsgrunder, ålder hör till dem 

som utelämnats. 

 Arbetsrättsprofessorn Brian Bercusson ägnade en betydande del av sin 

forskning åt arbetsrätten på EU-nivå. Ett bekymmer med EU-rättens diskriminerings-

bestämmelser som han såg var den brist på verkligt genomslag som dessa fick.  EU-

fördragets artikel om lika lön för kvinnor och män hade misslyckats med sitt syfte och 

den metod han annars hade stor tilltro till – rättsprocessens – verkade inte kunna 

ändra detta. Istället förespråkade han social dialog och kollektiva förhandlingar som en 
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mer effektiv väg för verklig förändring. För detta krävs dels metoder för att upptäcka 

den dolda, osynliga, diskrimineringen och sedan effektiva åtgärder genom smarta 

förhandlingsstrategier för att åtgärda denna. Rättsprocesserna kan ha en stödjande 

eller kompletterande roll i förhandlingarna, men deras roll blir ändå begränsad.109 

 Rättsregler och rättstvister kan bara täcka in en begränsad del av verkligheten, 

den del som kan kläs i rättsliga kläder. Övriga omständigheter, som kanske inte kan 

bevisas eller inte täcks av en rättsregel hamnar utanför. Denna begränsning förvärras 

enligt Bengt Lindell av processrättens utveckling, där krav på snabbhet och effektivitet 

minskar den materiella rättens genomslag. Regler om ökade möjligheter för 

domstolarna att avvisa nya omständigheter eller bevis ger en mer begränsad process 

samtidigt som de materiella rättsreglerna tvärtom ökar i omfattning.110 

 Bercussons taktik med att istället använda sig av arbetsmarknadens parter har i 

det ljuset stora fördelar. Det finns inget förutbestämt rätt eller fel i en förhandlings-

situation, utan parterna kan själva välja vad de tar med sig till förhandlingsbordet. 

Rättsreglerna är i kollektivavtalsförhandlingar dessutom bara en del i den vapenarsenal 

som parterna kan använda sig av för att öka viljan att komma överens; hotet om 

konflikt, med strejker och lockouter som extremer, torde vara det vanligaste vapnet. 

Därför finns stora vinster om man kan få arbetsmarknadens parter att själva arbeta för 

en förändring.  

 Hittills verkar parterna dock ganska ljumt inställda som min framställning visat. 

Något som kanske kan förklaras av diskrimineringsreglernas karaktär av 

intervenerande normer. Ett tecken på att arbetstagarparterna inte utnyttjar 

möjligheterna med lagstiftningen fullt ut är att regeringen på Diskriminerings-

ombudsmannens begäran tillsatt en utredning för att se över möjligheterna för att 

underlätta för fler att driva diskrimineringsmål. DO ser sig som en rätt ensam aktör för 

att driva diskrimineringsärenden till domstol.111 För en verklig och genomgripande 

samhällsförändring behöver detta enligt min mening ändras. Helst genom icke-

juridiska vägar där parterna själva tar ansvar för utvecklingen i vid mening. Ett problem 

med förhandlingsvägen verkar dock vara att parterna blir lojala mot sina egna 
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uppgörelser. Istället för att se lagstiftningen som en möjlighet att vinna nya segrar vid 

förhandlingsbordet, och exempelvis få längre semester till alla arbetstagare, ger denna 

lojalitet en tröghet och en obenägenhet till förändring. 

6. Slutord 
 

”[...] the Regulations represent a significant new step in terms of anti-

discrimination schemes, and this is a step into the unknown.” 

     Jonathan Swift 112 

Den brittiske juristen Jonathan Swift ställde sig frågande till åldersdiskriminerings-

förbudet när det infördes. Trots att formen för lagstiftningen kan tyckas välbekant och 

lik de tidigare diskrimineringsförbuden finns det avgörande skillnader. Själva grunden 

för vad likabehandling mellan åldersgrupper konkret innebär syns oklar. Om anti-

diskrimineringslagar tidigare i bred samhällelig konsensus försökt neutralisera specifika 

faktorer som kön, etnisk bakgrund eller sexualitet från beslutsfattandet är ålders-

kriteriet mer ospecifikt. Lagstiftningen är ”åldersblind”, ingen specifik grupp pekas ut. 

Undantagen ger dessutom för handen att viss diskriminering efter ålder är försvarbar. 

Vilken form och grad  av jämlikhet försöker förbudet skapa?113  

 Det är lätt att instämma i delar av Swifts kritik. Samtliga diskrimineringsgrunder 

förutom funktionshinder har i och för sig en neutral utformning och kan användas av 

alla. Även åldersdiskrimineringsförbudet har haft en tänkt målgrupp i form av äldre 

och i någon mån yngre. Men de många undantagen och, får man anta, en svagare 

samhällelig förankring gör förbudet luddigare och mer svårtillämpat. Istället för att 

beivra ett av samhället klart oacceptabelt beteende som i fallet med övriga 

diskrimineringsgrunder, har förbudet fått utformningen som en avvägningsnorm. 

Detta har dock inte hindrat rättstillämparen från att ge förbudet genomslag. Som fallet 

Mangold visat slår likabehandlingsprincipen igenom när EU-domstolen bedömt det 

som nödvändigt, även då formalian borde ha ställt hinder i vägen. Ålder må vara en 

udda fågel inom diskrimineringsrätten. Men ett skydd mot diskriminering uppnås, om 

än fortfarande med oklara gränser. 
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