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Sammanfattning  

Examensarbete för magisterexamen i arbetsrätt, 15 hp 

Våren 2011 

Handledare: Staffan Ingmanson 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, redogöra samt diskutera innebörden av förbudet mot 

åldersdiskriminering, sådant de framgår av EU-rätten och svensk lagstiftning samt att identi-

fiera gränsdragningen mellan berättigad särbehandling på grund av ålder och förbudet mot 

åldersdiskriminering. 

Ålder är en diskrimineringsgrund, som EU:s medlemsländer enligt Arbetslivsdirektivet får 

göra undantag ifrån. Kravet är att det finns ett berättigat mål av sysselsättningspolitiskt och 

allmänintresse samt att medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga. Denna 

proportionalitetsbedömning har lett till att flera medlemsländers lagstiftning har ifrågasatts 

och EU-domstolen har fått in begäran om flera förhandsavgörande för att klargöra gräns-

dragningen mellan berättigad särbehandling och förbudet mot åldersdiskriminering. Arbets-

livsdirektivet har i Sverige genomförts genom diskrimineringslagen (2008:567), vilken inte 

anger exempel på berättigad särbehandling. Gränsdragningen mellan berättigad särbehandling 

och förbudet mot diskriminering faller oftast på proportionalitetsprincipens sista punkt om 

lämplighet och nödvändighet. Kraftiga inskränkningar i anställningsskydd har inte ansetts 

vara lämpligt eller nödvändigt. EU-domstolen och AD har sett strängt på åtgärder som 

drabbar arbetstagare ur samma ålderskategori olika eller lika där de ska påverkas olika. Detta 

befästes i det nyligen avgjorda målet AD 2011:37, där SAS uppsägning av 25 arbetstagare 

vilka samtliga var över 60 år, ogiltigförklarades av AD med hänvisning till förbudet mot 

åldersdiskriminering.  

Det kan diskuteras huruvida delar ur lagen om anställningsskydd är åldersdiskriminerande, då 

regler om uppsägningstid, omplacering, återanställning och pension påverkas direkt eller 

indirekt av ålder. Lagen skyddar främst äldre arbetstagare upp till 67 års ålder, medan yngre 

arbetstagare som senare klivit in på arbetsmarknaden kan ges otryggare anställningsvillkor för 

att locka arbetsgivarna att anställa dem. Kanske kan framtida domstolsavgöranden samt ett 

eventuellt förbud mot åldersdiskriminering inom fler samhällsområden bidra till en mer 

åldersneutral arbetsmarknad.  

Nyckelord: ålder, diskriminering, berättigad särbehandling, undantag, EU.  
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Förteckning över förkortningar 

AD   Arbetsdomstolen eller arbetsdomstolens domar  

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

inrättande av en allmän ram för likabehandling  

Art.   Artikel  

DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 

DO   Diskrimineringsombudsmannen  

Dir   Direktiv  

EU   Europeiska Unionen  

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol  

LAS   Lag (1982:80) om anställningsskydd  

Prop.   Proposition  

RF   Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

SOU   Statens offentliga utredningar  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den första jämställdhetslagen

1
 kom 1980 och den första diskrimineringslagen

2
 med sikte på 

etnisk tillhörighet 1986. Dessa var enbart tillämpliga i arbetslivet. Efter Sveriges inträde i EU 

1995, har tidigare lagar kompletterats till att även omfatta grunderna religion eller annan 

övertygelse, funktionshinder och sexuell läggning. I samband med att den nya diskrimine-

ringslagen
3
 [DL] trädde i kraft år 2009, infördes ålder som en av sju diskrimineringsgrunder. 

Denna grund infördes för att följa EU-rättens utveckling av likabehandlingsprincipen. 

Principen har i unionens historia uppkommit för att värna om den fria inre marknaden. Lika 

löner oavsett kön infördes för att hantera problemet med att kvinnor från låglöneländer tog 

arbetet i Frankrike.
4
 På senare tid har den sociala dimensionen fått en större betydelse i EU- 

lagstiftningen och en social marknadsekonomi med sociala framsteg ska eftersträvas.
5
 I 

samband med att Lissabonfördraget antogs år 2009, fick den Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna samma rättsliga värde som fördragen.
6
 År 2000 antogs två 

direktiv mot diskriminering, Rådets direktiv 2000/43/EG
7
 om likabehandling oavsett ras eller 

etniska ursprung samt Rådets direktiv 2000/78/EG
8
 om inrättande av en allmän ram för lika-

behandling [Arbetslivsdirektivet]. I det senare direktivet ingår förbudet mot ålders-

diskriminering, vilket är ämnet för uppsatsen. 

När det gäller diskrimineringsgrunden ålder, får medlemsländerna besluta om fler undantag 

från diskrimineringsförbudet, än för övriga grunder. Sverige har utnyttjat möjligheten till 

undantag för att kunna behålla de regleringar i lagstiftning och kollektivavtal som finns med 

syfte att särbehandla olika åldersgrupper. I Arbetslivsdirektivet ges exempel på berättigad 

särbehandling, något som de svenska lagstiftarna undvikit att skriva ut i diskrimineringslagen. 

Regeln är allmänt formulerad och stadgar att diskrimineringsförbudet ”inte hindrar särbe-

                                                 

 

1
 Jämställdhetslagen (1979:1118). 

2
 Lagen mot etnisk diskriminering (1986:442). 

3
 Diskrimineringslagen (2008:567).  

4
 Fransson, S. & Stüber, E., Diskrimineringslagen en kommentar (Stockholm: Norstedts juridik, 2010) s. 34-35. 

5
 Art. 3.3 Fördraget om Europeiska unionen.  

6
 Art. 6.1 Fördraget om Europeiska unionen. 

7
 Rådets direktiv 2000/43/EG

 
om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras 

eller etniska ursprung, EUT. s. L 180/22- L 180/26. 
8
 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling EUT. s. L 303/16- L 303/22. 
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handling på grund av ålder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.”
 9

 

Den nya diskrimineringsgrunden ålder har lett till att flera av medlämsländernas lagstiftningar 

har ifrågasatts. Flera medlemsländer har begärt förhandsbesked av EU- domstolen för att lösa 

nationella tvister som uppkommit efter införandet av åldersdiskriminering. Denna osäkerhet 

kring gränsdragningen mellan vad som ska klassas som åldersdiskriminering och vad som ska 

anses vara berättigad särbehandling motiverar följande syfte. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, redogöra samt diskutera innebörden av förbudet mot 

åldersdiskriminering, sådant de framgår av EU-rätten och svensk lagstiftning samt att 

identifiera gränsdragningen mellan berättigad särbehandling på grund av ålder och förbudet 

mot åldersdiskriminering. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur har förbudet mot åldersdiskriminering utformats i EU-rätten?  

 Inom vilka områden får medlemsländerna besluta om berättigad särbehandling på 

grund av ålder? 

 Hur har EU-domstolen dragit gränsen mellan berättigad särbehandling och förbudet 

mot åldersdiskriminering? 

 Hur har Sverige valt att införliva förbudet mot åldersdiskriminering? 

 På vilket sätt har Arbetsdomstolen hanterat det nya förbudet?  

1.3 Berättigad särbehandling  

Undantagen som får göras från förbudet mot åldersdiskriminering kan ses som tillåten 

diskriminering, berättigad särbehandling eller att det inte är diskriminering över huvud taget. I 

uppsatsen kommer benämningen berättigad särbehandling varvas med undantag.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen har begränsats till att behandla förbudet mot direkt och indirekt åldersdiskriminering i 

arbetslivet med avseende på arbets- och anställningsvillkor inom EU-rätten och svensk rätt.  

                                                 

 

9
 2 kap. 2 § 4 DL. 
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1.5 Metod och material 

Uppsatsen är en rättsutredning, där frågeställningarna besvaras utifrån den juridiska metoden. 

Enligt metoden utgör lagtext grunden för gällande rätt, följt av förarbeten, domstolspraxis och 

doktrin. Tack vare att det till vår svenska lagstiftning finns tillhörande förarbeten, kan tolk-

ningen av hur lagen ska förstås påverkas av vad som förtydligas i dessa. Den EU-rättsliga 

lagstiftningen saknar motsvarande förarbeten, vilket medför att den bokstavliga tolkningen 

blir avgörande.
10

 EU-rättsligt material i form av Fördraget om Europeiska unionen [EUF], 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [FEUF], Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna [stadgan] och Rådets direktiv 2000/78/EG [Arbetslivsdirektivet] 

har används. Därtill har praxis från EU-domstolen, vilken tolkar och utvecklar den i fördragen 

knapphändigt formulerade EU-rätten,
11

 använts i uppsatsen. Urvalet av domar har gjorts 

genom sökning efter åldersdiskriminering i EU-domstolens praxis i databasen EUR- Lex, 

varefter samtliga funna domar användes. EU-domstolens bedömning är riktad till den 

nationella domstol som begärt förhandsbesked och generella tolkningar kan därmed vara 

svåra att dra. Tack vare att samtlig funnen praxis har använts, har urvalet inte riskerat att 

påverkat resultatet åt någon riktning. I uppsatsen har även svensk lagstiftning, i form av 

diskrimineringslagen [DL] och dess förarbeten samt lagen om anställningsskydd [LAS]
12

 

använts. Vår svenska praxis består hittills av tre fall avgjorda i Arbetsdomstolen [AD], varav 

ett utspelades före den nya diskrimineringslagen antogs. Doktrin har använts för att förtydliga 

gällande regler och förhållandet mellan EU-rätten och svensk lagstiftning.  

1.6 Disposition 

I kap. 2.1 ges en EU-rättslig bakgrund till förbudet mot åldersdiskriminering och i kap 2.2 

beskrivs vilka undantag som får göras från förbudet. Därpå följer i 2.3  en genomgång av den 

praxis som EU-domstolen har skapat fram tills idag. I kap 3.1 följer en redogörelse av den 

svenska lagstiftningen i form av diskrimineringslagen och dess förarbeten. Undantagen från 

förbudet mot åldersdiskriminering beskrivs i kap. 3.2. I kap 3.3 visas hur lagstiftaren beaktat 

åldersgränserna i LAS i samband med införandet av det nya diskrimineringslagen. AD:s 

praxis kring förbudet mot åldersdiskriminering redovisas i kap. 3.4. Uppsatsen fortsätter i kap. 

4 med en diskussion om möjliga effekter av AD:s praxis samt åldersgränserna i LAS. 

Avslutningsvis ges i kap. 5 slutkommentarer och framtidsfunderingar. 

                                                 

 

10
 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006), s. 37-38.  

11
 Derlén, M., et al. EU-rätt in nuce (Malmö: Liber, 2010), s. 45. 

12
 Lag (1982:80) om anställningsskydd. [LAS]. 
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2 EU- rättslig bakgrund  

EU:s rättskällor gäller över medlemsstaternas nationella lagar. Detta innebär att i enlighet med 

principen om unionsrättens företräde, får medlemsstaternas nationella lagar inte gå emot EU:s 

bestämmelser.
13

 Rådets och europaparlamentets direktiv tillhör EU:s sekundära rättsakter. De 

är bindande, men EU överlåter till varje medlemsstat att själva välja hur bestämmelserna ska 

införlivas i nationerna.
14

 

2.1 Förbudet mot åldersdiskriminering 

Diskriminering hänförd till en rad grunder är förbjuden enligt EU- rättslig lagstiftning. I art. 2 

och art. 3.3.2 i EUF beskrivs att unionen ska bygga på mänskliga rättigheter, icke diskrimine-

ring samt värna mångfald, solidaritet mellan generationerna och främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Vidare ska unionen ”vid utformningen och genomförandet av sin politik 

och verksamhet […] söka bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ur-

sprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.”
15

 I art. 21 i 

stadgan specificeras att all diskriminering på grund av bland annat kön, hudfärg, etniskt eller 

socialt ursprung, religion, förmögenhet, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning är 

förbjuden.  

2.1.1 Arbetslivsdirektivet   

I art. 19 i FEUF fastställs att rådet efter förslag av kommissionen med enhällighet kan vidta 

lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Artikeln har legat till 

grund för antagandet av två direktiv som reglerar förbudet mot diskriminering. Rådets direktiv 

2000/43/EG behandlar etnisk tillhörighet.
16

  Arbetslivsdirektivet syftar enligt art. 1 till att fast-

ställa en allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet i vid mening på grund av 

religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
17

 Allas likhet 

inför lagen och rätten till skydd mot diskriminering är grundläggande rättigheter som erkänns 

i konventioner från FN, EU och ILO, vilka undertecknats av Europeiska unionens samtliga 

                                                 

 

13
 Derlén, M., et al. s. 35. 

14
 Art. 228 FEUF. 

15
 Art. 10 FEUF. 

16
 Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras 

eller etniska ursprung. 
17

 Art. 1 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 
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medlemsländer.
18

 Såväl direkt som indirekt diskriminering som beror på ovan nämnda 

diskrimineringsgrunder är förbjudet.
19

 Med direkt diskriminering menas att en person på 

någon av de grunder som anges i art. 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
20

 Indirekt 

diskriminering innebär i sin tur att en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt 

kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer med bland annat en viss ålder 

jämfört med andra personer.
21

 Motiven som nämns, utöver att diskriminering strider mot de 

mänskliga rättigheterna, är att det kan motverka de mål om förhöjd sysselsättning, levnads-

standard, socialt skydd och livskvalité som framkommer i EU-fördragen.
22

 

2.1.1.1 Tillämplighet 

Arbetslivsdirektivet är tillämpligt på alla personer inom både offentlig och privat sektor vid 

villkor för anställning eller egenföretagande, urvalskriterier samt befordran. Vidare för 

anställnings- och arbetsvillkor, inkluderat lönesättning och avsked samt för medlemskap i 

arbetstagare- eller arbetsgivarorganisation.
23

 Arbetslivsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket 

innebär att medlemsländerna kan behålla eller besluta om åtgärder som är än mer förmånliga 

än de krav som uppställs i direktivet. Samtidigt får befintliga mer fördelaktiga regler i 

medlemsländerna inte inskränkas med hänvisning till de lägre kraven i direktivet.
24

 Begreppet 

ålder definieras inte i direktivet, men det går indirekt att utläsa ur art. 6.1 att det gäller alla, så 

väl yngre som äldre. I skäl 8 i Arbetslivsdirektivet framgår dock att det är viktigt att äldre ges 

stöd för att kunna vara kvar i arbetslivet.  

2.1.1.2 Efterlevnad  

Rådet hänvisar till att det är de nationella rättsliga instanserna som ska bedöma om diskrimi-

nering har förekommit i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
25

 Vidare bör personer 

som har diskriminerats ges ett lämpligt rättsligt skydd.
26

 Bevisbördan ska förläggas på 

svaranden, efter att den som påstår sig blivit diskriminerad kan lägga fram fakta som ger 

                                                 

 

18
 Art. 4 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

19
 Art. 2 Rådets direktiv 2000/78/EG.  

20
 Art. 2.2 a Rådets direktiv 2000/78/EG. 

21
 Art. 2.2 b Rådets direktiv 2000/78/EG. 

22
 Skäl 4 och 11 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

23
 Art.3 Rådets direktiv 2000/78/EG.  

24
 Art. 8 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

25
 Skäl 15 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

26
 Art. 9 Rådets direktiv 2000/78/EG. 
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anledning att anta att direkt eller indirekt diskriminering har förekommit.
27

 Av direktivet 

framgår att medlemsstaterna ska se till att lagar och författningar som strider mot direktivet 

upphävs. Vidare ska individuella avtal, kollektivavtal, företagsinterna avtal, avtal i föreningar, 

för yrkesutövare samt mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som delvis eller helt 

bryter mot förbudet, kunna ogiltigförklaras respektive ändras.
28

 Slutligen måste medlems-

länderna införa effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder, exempelvis 

skadestånd, för brott mot de nationella lagar som införts med anledning av direktivet.
29

 

2.2 Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering  

I skäl 25 fastställs att förbudet mot åldersdiskriminering är en viktig del i att nå upp till 

unionens mål om ökad sysselsättning och större mångfald bland de sysselsatta. Dock kan det 

för denna diskrimineringsgrund finnas motiv för att inrätta särskilda bestämmelser om att 

undantag får göras. Här poängteras vikten av att särskilja på berättigad särbehandling som 

motiveras av sysselsättningspolitikiska mål och förbudet mot åldersdiskriminering. 

2.2.1 Allmänna undantag 

För indirekt diskriminering finns enligt art. 2.2 b 1 ett undantag, när indirekt diskriminering 

inte föreligger, trots att kriterierna är uppfyllda. Det är när bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet kan motiveras objektivt av ett berättigat mål där medlen är lämpliga och 

nödvändiga. I art 4.1 ges en annan möjlighet att särbehandla utan att det ska ses som 

diskriminering. När en egenskap med direkt samband med en diskrimineringsgrund, utgör ett 

verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkets natur eller dess sammanhang samt syftet 

är legitim och kravet rimligt. Förbudet mot åldersdiskriminering bör dock inte hindra att 

bestämmelser behålls eller införs, vilka syftar till att kompensera eller minska nackdelar som 

vissa grupper utsätts för. Exempelvis är det lagligt att bedriva och ta hjälp av en intresse-

organisation med mål att främja en viss diskrimineringsgrunds särskilda behov.
30

 Förbudet 

hindrar inte heller att medlemsländerna behåller eller inför regler som möjliggör positiv sär-

behandling i form av särskilda åtgärder. Detta ska syfta till att främja jämlikhet i arbetslivet, 

förhindra missgynnande eller kompensera för ett missgynnande som är kopplat till någon av 

de diskrimineringsgrunder som nämns i art. 1.
31

  

                                                 

 

27
 Art. 10 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

28
 Art. 16 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

29
 Art. 17 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

30
 Skäl 26 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

31
 Art. 7 Rådets direktiv 2000/78/EG. 
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Direktivet ska inte påverka nationella bestämmelser om pensionsålder 
32

 och medlemsstaterna 

får besluta om att åldersgränser gällande pensions- eller invaliditetsförmåner inte utgör 

diskriminering.
33

 Medlemsstaterna kan, för att trygga försvarsmaktens styrka, välja att inom 

det området inte tillämpa direktivets krav gällande ålder och funktionshinder.
34

 

2.2.2 Berättigad särbehandling på grund av ålder  

De ovan beskrivna undantagen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i direktivet, men av 

art. 6 framgår att medlemsstaterna får tillämpa särbehandling på grund av ålder, utan att det 

ska ses som direkt diskriminering i enlighet med art. 2.2 a. Kraven är att särbehandlingen på 

ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras av berättigade mål 

gällande socialpolitik, som sysselsättningspolitik, arbetsmarknad eller yrkesutbildning. 

Genomförandet av särbehandlingen ska därtill vara lämpligt och nödvändigt.
35

 Därmed ska 

genomförandet uppfylla proportionalitetsprincipen, vilket innebär att åtgärderna inte ska gå 

längre än vad som behövs för att uppnå målet.
36

 De exempel på särbehandlingar som nämns 

delas i art 6.1 in under tre punkter:  

a) Införande av särskilda villkor för unga eller äldre när det gäller tillträde till 

anställning, anställnings- och arbetsvillkor, avskedande och lönesättning. 

Förutsättningen är att särbehandlingarna görs i syfte att skydda eller främja deras 

anställningsbarhet.  

 

b) Fastställande av minimivillkor gällande ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid vid 

rekrytering eller fördelning av förmånserbjudande. 

 

c) Fastställande av krav på en högsta ålder vid rekrytering, som grundas på efterfrågad 

utbildning för tjänsten eller på beräknad upplärningstid gentemot tiden som är kvar till 

den sökandes pensionering.  

 

                                                 

 

32
 Skäl 14 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

33
 Art. 6.2 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

34
 Art 3.4 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

35
 Art. 6.1 Rådets direktiv 2000/78/EG. 

36
 Art. 5 EUF.  
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2.3 Praxis från Europeiska unionens domstol  

Gränsdragningen mellan berättigad särbehandling på grund av ålder och förbudet mot ålders-

diskriminering har prövats i flera förhandsavgöranden i EU-domstolen. Nedan redovisas de, 

klassificerade under de tre ovan beskrivna exempelgrupperna för särbehandling enligt art. 6.1 

a-c i Arbetslivsdirektivet.  

2.3.1 Särskilda villkor för unga eller äldre 

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 […] i syfte att främja deras anställbarhet eller att skydda dem.
37

 

Mål C-144/04 Mangold  

Förhandsavgörandet gällde huruvida art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet, vars implementeringstid 

ännu inte hade gått ut, hindrade en nationell bestämmelse i form av en tysk lag som gjorde det 

möjligt att anställa personer över 52 år tidsbegränsat utan inskränkningar, enbart på grund av 

att de uppnått denna ålder. EU hade sedan tidigare försökt att skydda arbetstagare mot att vid 

upprepade tillfällen anställas på visstid genom införandet av rådets direktiv om visstids-

arbete.
38

 EU-domstolen valde att behandla frågan, trots att implementeringstiden för direktivet 

inte hade gått ut och fastställde samtidigt att förbudet mot åldersdiskriminering är en allmän 

rättsprincip. EU-domstolen menade att trots att syftet att öka äldres chanser att stanna kvar 

eller komma in på arbetsmarknaden i sig är ett berättigat mål för att leva upp till sysselsätt-

ningspolitiken och att ålder kan utgöra grund för särbehandling när det gäller särskilda anställ-

ningsvillkor, så var inte reglerna lämpliga och nödvändiga för att nå målet. Detta motiverades 

med att samtliga som fyllt 52 år gavs ett sämre anställningsskydd, även de som inte stod 

utanför arbetsmarknaden. Att enbart ålder var kriteriet för att tillämpa tidsbegränsade 

anställningar, gick därmed utanför vad som är nödvändigt och uppfyllde inte 

proportionalitetsprincipen. Art. 6.1 utgjorde därmed ett hinder för den aktuella nationella 

regleringen.  

Mål C-411/05 Palacios de la Villa 

Fallet rörde att anställningen för Félix Palacios de la Villas automatiskt slutade gälla när han 

enligt spansk lag uppnådde den obligatoriska pensionsåldern på 65 år. Frågan som ställdes till 

                                                 

 

37
 Art. 6.1a Rådets direktiv 2000/78/EG. 

38
 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete. EUT. L 175 s. 43- 48. 

http://proxy.ub.umu.se:7720/app/document?stid=se-doclink&doclink=CLX_6_2004_J_0144
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EU-domstolen var om lagen stred mot art. 2.1 och art. 6 i Arbetslivsdirektivet. Enligt ny 

spansk lagstiftning, kunde obligatorisk pensionering ske om parterna reglerat detta i kollektiv-

avtal. För avtal som fastställts före lagändringen trädde i kraft år 2005, krävdes enbart att 

personen fyllt 65 år och uppfyllde gällande villkor för att ha rätt till avgiftsbaserad ålders-

pension. För avtal som fastställdes efter lagändringen krävdes därutöver att syftet var kopplat 

till sysselsättningspolitiska mål. I skäl 14 i Arbetslivsdirektivet anges som ovan nämnt att 

nationella bestämmelser om pensionsålder inte ska påverkas av direktivets förbud mot ålders-

diskriminering. EU-domstolen påpekade dock i målet att villkoren för uppsägningen omfattas 

av direktivets regleringar. Syftet med själva regleringen var att öka sysselsättningen och 

underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden, vilket enligt art. 6.1 är ett berättigat 

mål. EU-domstolen bedömde även att medlet obligatorisk pensionering vid 65 års ålder för att 

uppnå målet högre sysselsättning inte var orimligt. Att medlemsstaterna ska kunna anpassa sin 

sysselsättningspolitik efter konjunkturen ansågs viktigt. Tack vare att de som pensionerades 

tillförsäkrades en avgiftsbaserad pensionsersättning, kunde den obligatoriska pensioneringen 

inte ses som överdrivet kränkande. EU-domstolen fastställde därmed att regleringen om 

obligatorisk pensionering inte stred mot Arbetslivsdirektivet.  

Mål C-427/06 Birgit Bartsch 

Enligt ett tyskt företags försäkringsfond betalades inte efterlevnadspension ut till den kvar-

levande om denna var 15 år yngre än den avlidne arbetstagaren. Änkan Birgit Bartsch väckte 

talan i den tyska arbetsdomstolen, vars sista instans begärde förhandsavgörande av EU-

domstolen. Frågan var huruvida de nationella domstolarna skulle säkerställa förbudet mot 

åldersdiskriminering, även när diskrimineringen saknade koppling till gemenskapsrätten. EU-

domstolen svarade att riktlinjerna för pension inte utgjorde någon åtgärd av Arbetslivs-

direktivet, vars implementeringstid vid den aktuella tidpunkten inte hade gått ut. EU-

domstolen har i det tidigare målet Mangold,
39

 fastställt att förbudet mot åldersdiskriminering 

är en allmän rättsprincip oberoende av om implementeringstiden för Arbetslivsdirektivets inte 

löpt ut eller inte. I detta fall menade dock EU-domstolen att det helt saknades samband med 

gemenskapsrätten, vilket det gjort genom visstidsdirektivet
40

 i målet Mangold. Den nationella 

domstolen behövde därmed inte iaktta förbudet mot åldersdiskriminering i detta fall.  

                                                 

 

39
 Mål C- Mangold med koppling till införandet av Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete. 

40
 Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete. 
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Mål C-388/07 Age Concern England 

Målet skiljde sig mot övriga i den meningen att det inte gällde huruvida en viss särbehandling 

var berättigad med hänsyn till socialpolitiska mål. Istället var det en engelsk intresse-

organisation som arbetade för äldres rättigheter, som betvivlade att Storbritannien införlivat 

Arbetslivsdirektivet korrekt. Den första frågan handlade om direktivet var tillämpligt gällande 

pensionering av 65-åringar.  Enligt brittisk lag var det inte diskriminering att säga upp en 

person som uppnått en ålder av 65 år om det rörde sig om pensionering. Vid rekrytering av 

personer som passerat eller närmade sig pensionsåldern, behövde inte arbetsgivaren anställa 

dessa. Däremot var pensionering av personer under 65 år åldersdiskriminering, om inte 

arbetsgivaren kunde visa att det var en proportionerlig väg för att uppnå ett berättigat mål. 

Gällande tillämpningen av direktivet sade EU-domstolen att eftersom en uppsägning av en 

anställd påverkar dennes möjlighet att fortsätta med sitt yrkesutövande, täcks det av tillämp-

ningsområdet ”anställnings- och arbetsvillkor, inklusive [uppsägning] och löner”
41

 som 

beskrivs i art. 3.1 i Arbetslivsdirektivet. Även regeln om att en arbetsgivare kunde avstå att 

anställa en arbetssökande som närmar sig pensionsåldern innefattades av direktivets reglering.  

Den andra frågan gällde om den nationella regleringen om undantag för särbehandling var 

giltig, i avsaknad av specificerade exempel likt art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet. Kommissionen 

menade att undantagen ska tolkas mot de mänskliga rättigheterna och att grunden var 

principen för likabehandling. Medlemsstaterna borde därmed uppställa exempel på 

begränsade särbehandlingar likt art. 6.1. EU-domstolen svarade i sin tur att medlemsstaterna i 

enlighet med art. 288 FEUF var bundna av direktiven, men har möjlighet att göra en sköns-

mässig bedömning av vilka medel som ska användas för att uppnå målen. Därmed behövde 

inte medlemsstaterna precisera undantagen, men de måste kunna motivera vilka åtgärder som 

de kommer att godkänna. EU-domstolen uttalade sig även om att utrymmet för en sköns-

mässig bedömning inte får leda till att förbudet mot åldersdiskriminering undermineras. 

Allmänna påståenden om att särbehandling har samband med socialpolitiskt mål kan inte 

anses motiverade.   

Mål C-555/07 Kücükdeveci  

Enligt tysk lagstiftning räknades inte anställningstid före 25 års ålder in i fastställandet av 

uppsägningstid. Det grundade sig på att arbetsgivarna skulle slippa långa uppsägningstider för 

                                                 

 

41
 Mål C-388/07 Age Concern England, p.28.  
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yngre arbetstagare och få mer flexibel personalförsörjning. De yngre arbetstagarna sågs som 

grupp kunna reagera lättare och skaffa nya arbeten fortare än övriga. Regeln missgynnade 

enligt EU-domstolen yngre anställda och medförde att personer som varit anställda lika länge 

kunde behandlas olika. EU-domstolen uppfattade att målet att ge arbetstagare säkrare anställ-

ningar desto längre de arbetat, gick in under Arbetslivsdirektivets art. 6.1 gällande syssel-

sättnings- och arbetsmarknadspolitik. Dock ogillade EU-domstolen att yngre arbetstagare som 

påbörjat sin yrkesverksamma karriär tidigare än andra, inte fick samma skydd och att deras 

samlade arbetsskydd sköts på framtiden. Därtill påverkades ungdomar i olika grad, beroende 

på om de valt att börja sin karriär utan att först gå en lång utbildning. EU-domstolen menade 

att medlen för att uppnå målen därmed inte var lämpliga och nödvändiga och att lag-

regleringen gick emot förbudet mot åldersdiskriminering.   

Mål C-341/08 Domnica Petersen 

Målet gällde huruvida en tysk regel om en högsta åldersgräns på 68 år för att vara verksam 

som läkare stred mot art 2.5 om den allmänna säkerheten respektive 6.1 i Arbetslivsdirektivet. 

Det angavs olika mål med åldersgränsen. Dels att det var allt för många läkare som var 

anslutna till den allmänna sjukförsäkringen, vilket medförde höga kostnader och dels att 

säkerställa patientsäkerheten med beaktande av de åldrandes minskande prestationsförmåga. 

Från åldersgränsen fanns fyra undantag. Om läkaren hade fått sitt tillstånd innan lagen 

infördes 1993 och denne inte arbetat de 20 år som krävdes för pensionsersättning, fick denne 

fortsätta till dessa år hade utövats. Om det rådde brist på läkare i regionen, behövde inte 

åldersgränsen beaktas. Om en annan läkare var sjukskriven, hade semester eller var på utbild-

ning, kunde en person över 68 år få arbeta. Slutligen avsåg åldersgränsen enbart läkare 

anslutna till det allmänna sjukförsäkringssystemet, övriga kunde fortsätta sin verksamhet. EU-

domstolen menade att åldersgränsen och de tre första undantagen kunde ses som lämpliga och 

nödvändiga åtgärder för att uppnå målet att ge patienter en säker vård. Däremot blev det 

fjärde undantaget motstridigt, då det i denna situation inte togs någon hänsyn till patienternas 

säkerhet om de besökte en privat läkare. Art. 2.5 i Arbetslivsdirektivet skulle därmed ses som 

ett hinder mot regeln, eftersom åtgärden inte ledde till att målet uppnåddes. Om målet istället 

var att uppnå en bättre ekonomi inom det allmänna sjukvårdssystemet, var inte det fjärde 

undantaget problematiskt, eftersom det privata sjukvårdssystemet inte finansierades av det 

allmänna. EU-domstolen menade därmed att det blev upp till den nationella domstolen att 

fastställa vad målet med åtgärden var. Den nationella domstolen ville även få svar på huruvida 

ett tredje mål, att fördela arbetstillfällena mellan generationerna, var berättigat. EU-domstolen 
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prövade detta syfte mot art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet och möjligheten till särbehandling för att 

påverka sysselsättningspolitiken och främjandet av sysselsättningen av unga. Om det förelåg 

övertalighet på läkare inom regionen, ansåg EU-domstolen att en åldergräns med det senare 

syftet kunde vara lämpligt och nödvändigt för att få in de yngre på arbetsmarknaden. 

Särbehandlingen skulle därmed vara förenlig med art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet.  

Mål C-499/08 Andersen  

Målet gällde en dansk regel som gav anställda som blev uppsagda efter 12, 15 eller 18 års 

tjänstgöring, avgångsvederlag motsvarande en, två respektive tre månadslöner. Denna förmån 

gällde dock inte om personen var berättigad till folkpension eller ålderspension som 

utbetalades av arbetsgivaren. Detta oavsett om personen ifråga avsåg att gå i pension eller 

fortsätta arbeta. Andersen, som efter 18 år blev uppsagd vid 63 års ålder, valde att inte utnyttja 

sin rätt att gå i pension, utan anmälde sig som arbetssökande på arbetsmarknaden. Andersen 

krävde sin före detta arbetsgivare på avgångsvederlag på tre månadslöner, vilket bestreds med 

hänvisning till undantaget om ålderspension. Andersens fackförening ställde därmed frågan 

om den nationella regeln är åldersdiskriminerande. EU-domstolen menade att regeln är direkt 

diskriminerande, men syftet att underlätta för personer med lång arbetstid som blivit uppsagda 

att få arbete hos en annan arbetsgivare, var berättigat och rör sysselsättningspolitiken. Vägen 

att nå målet ansågs också vara lämpligt, då det förhindrade att personer som blev uppsagda 

tog ut både avgångsvederlag och pension. Dock fastslog EU-domstolen att regeln gick utöver 

vad som krävdes för att nå de socialpolitiska målen, då personer som Andersen, drabbades på 

ett orimligt vis när de ville fortsätta sin yrkeskarriär. Därmed kunde regeln inte berättigas av 

undantagen för särbehandling i art 2.1 respektive art. 6 i Arbetslivsdirektivet.   

Mål C-45/09 Gisela Rosenbladt 

Frågorna i förhandsavgörandet som begärdes av tysk domstol, gällde huruvida det var 

förenligt med Arbetslivsdirektivet att ha en lag som sade att anställningen automatiskt kunde 

upphöra när arbetstagaren uppnått åldern för pension samt att detta fick skrivas in i personliga 

avtal eller kollektivavtal. Målet med denna tillämpning var, enligt Tysklands regering, att 

uppnå arbetsdelning mellan generationerna för att underlätta för de yngre att komma in på 

arbetsmarknaden och låta de äldre få sin pension. Det framkom i målet att detta sätt att till-

lämpa pension är vanligt i flera medlemsländer och vilar på en avvägning mellan sociala, 

ekonomiska, politiska och demografiska överväganden. EU-domstolen såg därmed att målet 

på ett objektivt och rimligt sätt motiverade särbehandlingen i enlighet med art. 6.1 i 
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Arbetslivsdirektivet. Arbetsgivaren kunde inte enskilt besluta om anställningens upphörande, 

utan parterna måste vara överens. Vid upphörandet gavs arbetstagarna en pensionsersättning, 

vilket EU-domstolen menade medförde att det inte kan ses som en kraftig kränkning att bli 

automatiskt uppsagd. Tillvägagångssättet var både lämpligt och nödvändigt, vilket medförde 

att regleringen inte hindras av Arbetslivsdirektivet. EU-domstolen menade vidare att 

klausulen i kollektivavtalet om automatisk uppsägning vid uppnådd pensionsålder, inte heller 

den hindrades av art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet. Detta för att en person kunde välja att fortsätta 

arbeta även efter att pensionsåldern var uppnådd, antingen hos den tidigare arbetsgivaren eller 

hos en annan. Det var således inget arbetsförbud som åsyftas och dessutom omfattades 

personen av gällande diskrimineringslag även efter 65 år ålder.  

Mål C-250/09 Vasil Ivanov Georgiev 

Enligt bulgarisk lagstiftning kunde en universitetsprofessor som fyllt 65 år inte längre ha en 

tillsvidareanställning, utan fick endast visstidsanställas för ett år i taget under högst tre år. Vid 

68 års ålder inföll avgångsskyldighet i förmån för pensionering. Frågan som EU-domstolen 

behandlade rörde huruvida dessa nationella regler var förenliga med art. 6.1 Arbetslivs-

direktivet eller ej. EU-domstolen konstaterade att båda bestämmelserna var direkt diskrimi-

nerande, då de medförde sämre och mer otrygga anställningsvillkor än för yngre professorer. 

Målet med regleringen skulle enligt universitetet och regeringen vara att få en föryngring av 

lärarkåren och en samverkan mellan generationerna, för att på så vis öka utbytet av erfaren-

heter och öka kvalitén på undervisningen. EU-domstolen bekräftade sina tidigare domar
42

 om 

att främjande av ungas tillträde till arbetsmarknaden är berättigade syften med fokus på 

sysselsättningspolitiken. Åtgärden att införa en åldersgräns ansågs vara lämplig, då antalet 

professorsplatser på universiteten var begränsade och någon måste sluta för att en annan 

skulle kunna ta en plats. Den fastställda åldersgränsen på 68 år var fem år högre än den lag-

stiftade allmänna ålderspensionen. Trots att åldersgränsen påverkade anställningsvillkoren, 

kunde den därmed inte anses kränka arbetstagarens krav, då denne dessutom åtnjöt en 

ekonomisk ersättning i samband med avgången. Den aktuella regleringen skulle därmed inte 

ses som oförenligt med Arbetslivsdirektivet. När det gällde visstidsanställningarna efter 65 år 

ålder, drog EU-domstolen en parallell med ovan nämnda målet Mangold.
43

 EU-domstolen 

                                                 

 

42
 Mål C-411/05 Palacios de la Villa och mål C-341/08 Domnica Petersen. 

43
 Mål C- 144/04 Mangold. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv&jurcdj=jurcdj&numaff=C-250/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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påpekade dock att det i föreliggande fall, fanns stora skillnader i och med att den bulgariska 

lagstiftningen begränsade visstidsanställningen till tre år samt att den aktuella åldern var 

mycket högre än de 52 år som gällde i målet Mangold. Regleringen följde kraven i art 5.1 i 

ramavtalet om visstidsanställning
44

 och medförde dessutom att yngre lärare kunde få 

möjlighet att bli professorer. Målet och dess medel var således berättigade, lämpliga och 

nödvändiga.  

2.3.2 Minimivillkor gällande ålder  

Fastställande av minimivillkor avseende ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid för 

tillträde till anställningen eller för vissa förmåner förknippade med anställningen.
45

 

Mål C-88/08 Hütter 

Enligt österrikisk lag skulle yrkeserfarenhet eller lärlingsperiod före 18 års ålder inte beaktas 

vid placering i löneklass. Detta motiverades dels av att de ungdomar som valt att läsa allmän 

utbildning på gymnasiet inte skulle missgynnas, dels för att inte stimulera ungdomar att välja 

bort gymnasieutbildning och dels för att lärlingsutbildningen inom den offentliga sektorn 

skulle bli så kostnadseffektiv som möjligt och därmed gynna ungdomars inträde på arbets-

marknaden. Denna regel medförde att lärlingen David Hütter fick lägre lön än sin 

lärlingskamrat, som var knappt två år äldre och därmed kunde tillgodoräkna sig större del av 

lärlingsperioden som yrkeserfarenhet när de sökte jobb. EU- domstolen såg regeln som direkt 

diskriminerande, då den missgynnade personer som påbörjat sin yrkeskarriär före 18 års ålder, 

gentemot de som påbörjade den efter. EU-domstolen menade sedan att målen med regeln 

innefattades av berättigade undantag i art. 6.1 om socialpolitiska mål. Både ur 6.1 a, såsom 

införandet av särskilda villkor för tillträde till anställning och särskilda löner för unga och ur 

6.1 b om minimivillkor för ålder och yrkeserfarenhet för fastställande av arbetsförmåner. 

Däremot ställde sig EU-domstolen frågande till motiven med målen, vilka gick emot varandra 

då varken gymnasieelever eller lärlingar skulle missgynnas. Gymnasieeleverna skulle inte 

missgynnas genom att den yrkeserfarenhet som lärlingarna hann tillförskansa sig, medan 

gymnasieeleverna studerade, inte skulle tillmätas något värde vid anställning. Samtidigt skulle 

lärlingarna enklare få tillträde till arbetsmarknaden, då de med lägre lön blev mer konkurrens-

kraftiga att anställa. Därtill påverkades personer negativt under resten av sin yrkeskarriär och 

inte enbart vid ingående på arbetsmarknaden, beroende på vid vilken ålder de tillförskaffade 
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sig yrkeserfarenhet. EU-domstolen fastställde därmed att de aktuella reglerna inte skulle ses 

om berättigad särbehandling av ålder, utan var åldersdiskriminerande i enlighet med art. 2.2 i 

Arbetslivsdirektivet.  

2.3.3 Krav på högsta ålder 

Fastställande av en högsta åldersgräns för rekrytering, grundat på den utbildning som krävs 

för tjänsten i fråga eller på att det krävs en rimligt lång anställningsperiod innan personen i 

fråga skall pensioneras.
46

 

Mål C-229/08 Colin Wolf 
Grunden i målet rörde om en maximal åldersgräns på 30 år för rekrytering till mellannivå 

inom den offentliga räddningstjänstens brandstyrka, kunde anses vara lämpligt och nöd-

vändigt för att uppnå målet att ha en välfungerande brandstyrka. Den tyska domstolen 

undrade om detta var förenligt med undantagsregeln i art 6.1 c. I skäl 18 beskrivs att 

räddningstjänster kan särbehandla ålder för att säkerställa sin funktionsduglighet. I art. 4.1 

framgår att en egenskap som har samband med en diskrimineringsgrund kan ses som ett 

verkligt och avgörande yrkeskrav och därmed leda till berättigad särbehandling. I detta fall 

skulle egenskapen ung medföra bättre fysik, som är ett yrkeskrav för att klara av brandkårs-

uppgifterna. De anställda som passerar 45 års ålder, har minskad kapacitet att utföra upp-

gifterna och att anställa personer som passerat 30 år skulle medföra att dessa inte kunde utföra 

de krävande arbetsuppgifterna lika länge som de yngre. Därmed konstaterade EU-domstolen 

att åldersgränsen inte gick utöver vad som krävdes för att uppnå målet med en funktions-

duglig och välfungerande brandstyrka i enlighet med art 4.1 och prövade därför inte fallet mot 

art. 6.1 c.  

2.4 Sammanfattning  

Nedan ges en sammanfattning av vad EU-domstolen ansett vara och icke vara berättigade mål 

respektive lämpliga och nödvändiga medel att nå målen. 

2.4.1 Objektiva, rimliga och berättigade mål rörande sysselsättningspolitik  

I de fall som behandlade frågor som rörde huruvida specifika nationella regleringar strider 

mot art. 6.1 i Arbetslivsdirektivet, ansåg EU-domstolen att de angivna målen med undantagen 

var berättigade med hänsyn tagen till nationell sysselsättnings- eller arbetsmarknadspolitik.  
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Sysselsättningstrygghet för äldre och yngre är ett genomgående mål. Trygghet att få stanna 

kvar på en anställning, men även att vid arbetslöshet eller vid uppsägning, få anställning hos 

en annan arbetsgivare. I mål Domenica Petersen
47

 diskuterades vilket som var det verkliga 

målet med särbehandlingen. I fallet uppgavs tre olika mål, bättre ekonomi inom den allmänna 

sjukvården, att uppnå patientsäkerhet och att främja utbytet av erfarenheter mellan 

generationer. EU-domstolen menade att samtliga var berättigade var för sig, men inte kunde 

uppfyllas genom åtgärderna. EU-domstolens slutsats förtydligar vad den tidigare i målet Age 

Concern England
48

 fastställt, nämligen att allmänna påståenden om att särbehandling beror på 

sysselsättningspolitiska mål, inte kan anses motiverade.   

2.4.2 Lämpliga och nödvändiga åtgärder  

Av domsluten i mål Palacios de la Villa, Rosenbladt och Georgiev 
49

 framgår att lagstiftning 

och avtal som medför en automatisk pensionering, av EU-domstolen anses vara passande 

medel för att uppnå sysselsättningspolitiska mål. Att medlen anses lämpliga och nödvändiga 

trots att de medför försämrade villkor för de äldre arbetstagarna, motiveras med att de yngre 

ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Ett genomgående motiv till att de äldre får miss-

gynnas, är att de inte lämnas utan skydd. I samtliga tre mål utges pensionsersättning och enligt 

tysk lagstiftning hade Rosenbladt
50

 möjlighet att få arbeta kvar efter den allmänna pensions-

åldern och dessutom omfattas av den nationella diskrimineringslagstiftningen. Ytterligare en 

åtgärd som motiverades med att främja de yngre arbetstagarna var den tyska lagen, som 

medförde att Petersen
51

 inte fick fortsätta vara verksam inom den allmänna sjukvården efter 

att ha uppnått 68 års ålder. Den enda säkerheten som de äldre arbetstagarna gavs, var att om 

någon fått sitt tillstånd före lagen infördes, men inte hunnit arbetat tillräckligt länge för att 

uppbringa pensionsersättning, fick de fortsätta tills villkoren var uppfyllda. Det är även tillåtet 

att byta anställningsform för äldre arbetstagare, från tillsvidareanställning till tidsbegränsad 

anställning, under förutsättning att de, som i den bulgariska lagen i målet Georgiev,
52

 skyddas 

genom ett maximalt antal perioder.  
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EU-domstolen gör i målen en proportionalitetsbedömning, likt den som görs vid mål om den 

fria rörligheten. För att en nationell regel som hindrar, försvårar eller kan göra det mindre 

attraktivt att utnyttja den fria rörligheten ska vara tillåten, får den för det första inte vara 

diskriminerande. För det andra måste den kunna motiveras av ett tvingande hänsyn till det 

allmännas intresse.
53

 Detta kan jämföras med att motivet för särbehandling på grund av ålder 

ska grundas i socialpolitiska mål som är av allmänintresse. För det tredje måste regeln upp-

fylla proportionalitetsprincipen. För att uppfylla denna princip, ska åtgärderna på ett lämpligt 

sätt kunna leda till att målet uppnås. Åtgärderna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för 

att nå målet.
54

 Här finns en likhet med lämplighets- och nödvändighetskravet som är uppställt 

för särbehandling av ålder. I båda situationerna är det vanligt att det är på denna tredje punkt 

som EU-domstolen bedömer att undantagen inte är berättigade, eftersom de står inte i 

proportion till målen, vilket exemplifieras nedan.  

2.4.3 Icke lämpliga eller nödvändiga åtgärder 

Kraftiga inskränkningar i arbetstagarnas anställningsskydd eller försämrade anställnings-

villkor, ses inte som lämpliga och nödvändiga åtgärder, även om det medför att de berättigade 

målen uppnås. Det som avgör att den tyska lagen i målet Mangold
55

om förändring av 

anställningsformen inte är tillåten är att lagen, till skillnad från den bulgariska i målet 

Georgiev,
56

 kan drabba äldre arbetstagare enbart med hänvisning till deras ålder och får 

upprepas utan förbehåll. Regleringar som medför att ungdomar påverkas olika om de väljer 

att påbörja sin yrkeskarriär tidigt eller att studera länge anses inte vara lämpliga. I målet 

Hütter
57

 och målet Kücükdeveci
58

 tvistades om regler som missgynnade en tidig start på 

yrkeskarriären. Det fanns liknande bakomliggande syften, som att stimulera till utbildning och 

att det, genom särskilda anställningsvillkor för yngre, skulle bli attraktivare för arbetsgivare 

att anställa ungdomar. Trots att EU-domstolen i båda fallen ansåg att det fanns berättigade 

mål med särbehandlingen som gällde sysselsättningspolitik, kunde den inte se att vägen dit 

var lämplig och nödvändig. Dels gavs ungdomarna olika möjligheter beroende på när de valt 

att träda in på arbetsmarknaden, dels påverkades de allt för negativt i förhållande till målen.  
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2.4.4 Lämplig men inte nödvändig åtgärd 

I ett mål skiljde EU-domstolen på att en åtgärd kan vara lämplig i sig, men ändå inte 

nödvändig. Det gällde Andersen
59

 som blev uppsagd utan att få avgångsvederlag, eftersom 

han var berättigad till pensionsersättning. Det ansågs som lämpligt för att förhindra att 

personer plockade ut båda ersättningarna, men kunde inte ses som nödvändigt då det drabbade 

de arbetstagare som ville fortsätta arbeta fram till pensionsåldern.  

Majoriteten av fallen har prövats utifrån art 6.1 a om införande av särskilda villkor för unga 

eller äldre. I målet Hütter
60

 hänvisade EU-domstolen både till 6.1 a och till 6.1 b, om fast-

ställande om minivillkor gällande ålder vid rekrytering, i sitt resonemang. I målet Wolf
61

 

valde EU-domstolen att tillämpa art. 4.1 om verkliga och avgörande yrkeskrav, istället för art. 

6.1 c om fastställande av en högsta ålder vid rekrytering, som den hänskjutande tyska dom-

stolen använt. Därmed saknas fall som helt klargör gränserna för undantagen i 6.1 b − c.  
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3 Svensk lagstiftning 

Svensk rätt har påverkats av EU-rätten, genom införandet av bestämmelser från bland annat 

Arbetslivsdirektivet i den nya diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering finns även i 

vår grundlag, vilket visar sig genom att människors lika värde är en grundläggande princip 

som den offentliga makten ska respektera. Allas delaktighet och jämlikhet oavsett ras, 

hudfärg, kön, nationell eller etniskt ursprung, sexuell läggning, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, ålder eller annan omständighet, ska uppnås genom att det 

allmänna ska verka för detta.
 62

 Lagar och andra avtal får inte missgynna medborgare som 

med hänsyn till ras, hudfärg, etniskt ursprung tillhör en minoritet.
63

  

3.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (DL) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggining eller ålder.
64

 Lagen är 

tvingande, vilket medför att skyldigheter och rättigheter i enlighet med lagen inte kan avtalas 

bort genom enskilda eller kollektivavtal. Ett sådant avtal som strider mot diskriminerings-

förbudet är inte rättsligt bindande
65

 och kan förklaras ogiltigt av domstol. 
66

 

3.1.1 Förbudet 

I 1 kap. 4 § DL specificeras att diskriminering enligt lagen innebär direkt diskriminering, 

indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. 

Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

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

gynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § DL.
67

 Indirekt 

diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna en person ur någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § DL.  
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3.1.2 Omfattning  

Ålder definieras som uppnådd levnadslängd och lagen gäller därmed alla åldrar. Till skillnad 

från övriga diskrimineringsgrunder begränsas förbudet mot åldersdiskriminering till att enbart 

gälla arbetslivet och utbildningsområdet.
68

 Diskrimineringsförbudet innebär att en arbets-

givare, eller den som enligt 2 kap. 1 § 3 st. DL likställs med arbetsgivare, inte får diskriminera 

någon som hos denne är arbetstagare, frågar om eller söker arbete respektive praktik eller den 

som utför arbetet som inhyrd.
69

 Den som är part i ett anställningsavtal
70

 ses som en arbets-

tagare, utan de undantag som i 1 § LAS ges för personer i företagsledande position, arbets-

givarens familjemedlemmar, anställda i arbetsgivarens hushåll eller de som har särskilt 

anställningsstöd. Diskrimineringsförbudet är vidsträckt och täcker alla arbetsrelaterade 

situationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, så som arbetsfördelning, arbetstider, om-

placering, kompetensutbildning och uppsägningar etc. En arbetssökande skyddas genom 

rekryteringsförfarandes samtliga moment: hantering av ansökningar, urval, intervjuer och 

tester. Även en avbruten anställningsprocess omfattas.  För den som enbart gör en förfrågan 

om arbete utan att söka en ledig tjänst, krävs ingen jämförbar situation, utan det är själva 

bemötande vid exempelvis ett telefonsamtal som kan vara diskriminerande.
71

 För praktikanter 

och inhyrd personal har arbetsgivaren delat ansvar med skola respektive uthyrningsföretaget 

och ansvarar för de situationer som de externa aktörerna inte kan påverka. De person-

kategorier som ovan definierats får inte utsättas av repressalier av arbetsgivaren för att de har 

påtalat eller anmält att arbetsgivaren bryter mot lagen.
72

 

3.1.3 Sanktioner  

Enligt Arbetslivsdirektivet bör de som bryter mot förbudet mot åldersdiskriminering träffas av 

kännbara och proportionerliga sanktioner. Svensk lagstiftning ger den som diskriminerats 

möjlighet att få diskrimineringsersättning av den som brutit mot diskrimineringsförbudet.
73

 

Syftet med ersättningen är dels att kompensera för den kränkning som brottet medfört och 

dels för att motverka framtida överträdelser.
74

 Summan sätts därmed efter graden av, 

personens upplevelse av och konsekvensen av kränkningen.
75

 Den diskriminerade kan även få 
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ersättning för den förlust det kan innebära om en arbetsgivare bryter mot diskriminerings-

förbudet i 2 kap. 1 § DL. Ersättning för förlust utgår enbart när relationen arbetsgivare arbets-

tagare föreligger, det täcker inte frågor om anställning och befordran.
76

 Begränsningen 

motiverades av regeringen med att det inte finns någon rättighet till anställning respektive 

befordran och att det skulle bli svårt att beräkna förlusten att inte bli anställd eller befordrad.
77

   

Ett individuellt avtal eller ett kollektivavtal som med sina bestämmelser medför att någon 

diskrimineras, ska enligt 5 kap. 3 § DL jämkas eller förklaras ogiltigt om någon begär det. 

Detta innebär att ett avtal som är diskriminerande inte är ogiltigt i sig, utan enbart kan förlora 

sin verkan genom att domstol beslutar om det. Regel omfattar enbart de som ingått ett avtal, 

inte inhyrd personal eller arbetssökande. En arbetssökande som inte fått ett arbete på grund av 

ett diskriminerande beslut, kan därmed inte kräva att anställningsavtalet mellan två andra 

parter ska ogiltigförklaras. För statliga tjänster kan anställningen efter beslut av Statens 

överklagarnämnd, gå till den diskriminerade.
78

 En uppsägning eller ett avsked som är 

diskriminerande, ska förklaras ogiltig om den diskriminerade begär det. Även särskilt 

ingripande omplaceringar på grund av personliga skäl som grundar sig på diskriminering, kan 

ogiltigförklaras av domstol. Följden blir att anställningen består respektive att arbetstagaren 

återfår sina anställningsuppgifter och anställningsvillkor.
79

 

3.1.4 Bevisbördan  

Diskrimineringslagen har en så kallas omvänd bevisbörda. Det innebär att om den som utsatts 

för diskriminering kan visa på omständigheter som gör det möjligt att tro att denne har blivit 

utsatt för diskriminering, övergår bevisbördan på svaranden. Denne får då bevisa att någon 

diskriminering inte har ägt rum.
80

 Frågor om förbudet mot åldersdiskriminering ska hand-

läggas enligt lagen om rättegången i arbetslivet.
81

 Om arbetstagaren är medlem i en 

fackförening och den vill föra talan, representeras arbetstagaren av denna. Annars kan talan 

föras av DO eller av en ideell förening som enligt sina stadgar ska tillvara ta sina medlemmars 

intressen.
82
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3.2 Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering  

Vid genomförandet av Arbetslivsdirektivet, valde Sverige att inte exemplifiera vilka undantag 

från förbudet mot åldersdiskriminering, som är berättigad särbehandling. Detta visade sig i 

mål Age Concern England
83

 vara ett godtaget implementeringsförfarande, med hänsyn till 

medlemsländernas möjlighet till en skönsmässig bedömning av införandet. Valet motiverades 

med att gällande regler i lagar och kollektivavtal med syfte att främja utsatta åldersgrupper, 

skulle kunna vara kvar. Vid samtlig särbehandling krävs ett berättigat syfte samt att en pro-

portionalitetsprövning görs. De metoder som används ska kunna leda till att syftet uppnås och 

samtidigt inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 

Utformningen av särbehandlingen har delats upp i två allmänna undantag som gäller samtliga 

diskrimineringsgrunder, ett för pensionsförmåner samt ett som riktar sig specifikt mot ålder.
84

  

3.2.1 Allmänna undantag  

Likt art. 2.2 b 1 Arbetslivsdirektivet, finns ett generellt undantag för indirekt diskriminering i 

direkt anslutning till förbudet. Detta undantag gäller samtliga diskrimineringsgrunder och 

innebär att det inte är fråga om indirekt diskriminering om tillämpningen har ett berättigat 

syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
85

  

Regeln i 2 kap. 2 § 1 DL om yrkeskrav påminner starkt om art. 4.1 i Arbetslivsdirektivet. 

Diskrimineringsförbudet i 2 kap. 1 § DL hindrar inte särbehandling på grund av en egenskap 

som har samband med någon diskrimineringsgrund, förutsatt att det är ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte samt att kravet är lämpligt och nödvändigt för att 

uppnå syftet. Undantaget begränsas till att kunna tillämpas vid anställning, befordran eller 

utbildning för befordran. Särbehandlingen får ej tillämpas på andra områden, som löne-

sättning eller arbetsvillkor. När det gäller uttrycket verkligt och avgörande yrkeskrav förstås 

detta som meriter, förutsättningar och kvalifikationer som krävs för att klara av arbetet. Det 

innebär även att en specifik arbetssökande har egenskaper som kommer medföra att denne 

kan utföra arbetet bättre än andra.
86

 Ett berättigat syfte som särbehandlar en egenskap, måste 

klara en proportionalitetsprövning och inte strida mot EU:s värderingar om demokrati och 

mänskliga rättigheter. Ett sådant syfte kan enligt förarbetet till lagen om diskriminering vara 

att en teater ska sätta upp en pjäs med karaktären äldre man. Det ses då som ett verkligt och 
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avgörande yrkeskrav att vara äldre, vilket medför att en äldre arbetssökande som i sig är en 

sämre skådespelare, kan anställas på bekostnad av en yngre men mer meriterad 

skådespelare.
87

 

3.2.2 Pensionsförmåner 

2 kap. 2 § 3 härstammar från Arbetslivsdirektivets art. 6.2 och art. 14 om medlemsstaternas 

möjlighet att undanta pensionsåldersgränser från diskrimineringsbegreppet. Åldersgränser för 

pensions-, invaliditets- och efterlevnadsförmåner är därmed inte diskriminering. Däremot kan 

direktivet komma att tillämpas mot villkoren för anställningens upphörande. Detta fram-

kommer i målet Palacios de la Villa,
88

 där EU-domstolen sade att en fastställd åldersgräns för 

pensionering som automatisk medför upphörande av anställningen inte behöver strida mot 

förbudet mot diskriminering.  

3.2.3 Berättigad särbehandling på grund av ålder 

Diskrimineringskommittén påpekade i sitt betänkande att det finns övrig lagstiftning som 

grundar sig på ålder och att dessa bestämmelser i flera fall har ett berättigat syfte i sig. Detta 

tillsammans med att Arbetslivsdirektivets art. 6.1 tillåter särbehandling på grund av ålder, om 

det finns ett berättigat syfte och medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att 

uppnå syftet, medförde att 2 kap. 2 § 4 DL utformades till en generell avvägningsregel.
89

 En 

motivering till avsaknaden av exempel i lagen, är att bestämmelsen ska täcka in olika 

situationer, inte gå ur tiden eller riskera att utestänga syften som är att anse som berättigade. I 

förarbetena till lagen anges däremot en rad berättigade syften för särbehandlingen; hänsyns-

tagande till äldre arbetstagares behov av vila, att kunna få eller behålla ett arbete, yngres 

säkerhet när det gäller arbetsmiljö och arbetsgivares önskan om att inte flera anställda ska 

pensioneras inom samma tidsperiod.
90

  

Åtgärder som anses lämpliga och nödvändiga för att uppnå ett berättigat syfte kan vara sär-

skilda anställningar som lärlings- eller traineeplatser riktade till yngre oerfarna arbetssökande. 

En arbetsgivare kan vid nyrekrytering med hänsyn till arbetsgruppens sammansätting få 

basera valet på ålder, för att undvika att en stor del av arbetsgruppen kommer att nå 

pensionsålders inom samma tidsperiod. Ytterligare en berättigad särbehandling i rekryterings-
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sammanhang är att arbetsgivare inte behöver anställa en person som står i begrepp att nå 

pensionsålder, då detta kan medföra stora kostnader för upplärning utan att arbetsgivaren 

hinner dra nytta av investeringen. Utrymmet för särbehandling får ses vara större bland 

mindre företag där arbetsgivaren verkligen riskerar att förlora viktig kompetens.
91

 Icke 

berättigade syften är exempelvis önskan om en åldershomogen arbetsgrupp. Grunden är att 

ålder inte ska få vara ett avgörande val vid rekrytering. En affär med inriktning mot en 

specifik åldersgrupp, kan dock i undantagsfall få motivera valet med bakgrund mot yrkeskrav, 

medan ett flygbolag som riktar sig mot allmänheten inte kan anses ha ett berättigat syfte att 

enbart anställa yngre flygvärdinnor.
92

 

Trots att diskrimineringslagen är tvingande och inte kan avtalas bort genom kollektivavtal, 

kan vissa av avtalens åldersbestämmelser ha legitima syften för att skydda eller främja utsatta 

arbetstagare. Exempelvis åldersbaserad semester för äldre och längre uppsägningstid för att de 

ska orka arbeta tills ålderspensionen inträder, minimilöner för yngre arbetstagare för att und-

vika lönedumpning eller att äldre arbetstagare erbjuds ålderspension vid nedskärningar för att 

deras yngre kollegor ska kunna arbeta vidare.
93

 EU-domstolen har genom målet Palacios de la 

Villa
94

 gett arbetsmarknadernas parter stort handlingsutrymme för formuleringen av social- 

och arbetsmarknadspolitiska mål samt medel för att uppnå dem, så länge det är lämpligt och 

nödvändigt. Gällande minimilöner för yngre finns risken att lönetrappor, som motiverar olika 

lön mellan anställda där enda skillnaden är några års ålder, kan anses strida mot 

diskrimineringslagen,
95

 något som bekräftades i målet Hütter.
96

  

3.2.3.1 Utredning  

Vid en tvist om huruvida särbehandlingen är berättigad eller diskriminerande, ska det göras en 

utredning liknande de som görs vid indirekt diskriminering.
97

 AD ska titta på om personen 

som anser sig ha missgynnats befunnit sig i en jämförbar situation och om det finns ett orsaks-

samband med åldern. För grunden ålder, kan det bli aktuellt att jämföra med en hypotetisk 

person, då det exempelvis kan vara svårt att bedöma om en person med annan ålder fått högre 

lönesättning på grund av åldern i sig eller att denne har mer meriter. Orsakssambandet med 
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ålder kan vara oklart, men när arbetsgivare refererar till mognad, erfarenhet eller teknik-

kunskap och fysisk styrka kan det utläsas att det syftar på äldre respektive yngre.
98

 Därtill ska 

en intresseavvägning göras, där åtgärden som är negativ för en viss åldersgrupp, måste 

uppfylla tre krav för att vara berättigad. Målet måste vara objektivt godtagbart och tillräckligt 

värt att skydda i sig, för att kunna motivera att det ges företräde framför principen om icke-

diskriminering. Åtgärden ska vara lämplig för att uppnå målet. Åtgärden ska även vara 

nödvändig, om det finns mindre ingripande alternativ ska dessa väljas. Om den mer 

ingripande åtgärden ändå väljs, ska detta betraktas som diskriminering.
99

 

3.2.4 Icke utnyttjade möjligheter 

Svensk lagstiftning har inte tagit fasta på möjligheten att tillämpa positiv särbehandling för 

samtliga diskrimineringsgrunder, som EU-rättslig lagstiftning ger, utan endast för grunden 

kön.
100

 Sverige har inte heller utnyttjat möjligheten att undanta försvarsmakten från 

diskrimineringslagen, utan regeringen menar att de undantag som finns räcker för att täcka 

organisationens behov av särbehandling för att säkerställa verksamheten.
101

 

3.3 Lagen om anställningsskydd 

Utöver dessa undantag kontrollerade regeringen inför den nya lagen, den befintliga arbets-

rättsliga lagstiftningen i jakt på kolliderande regler. I LAS togs den så kallade bonusregeln, 

som gav arbetstagare över 45 år möjlighet att i vissa fall tillgodoräkna sig extra anställnings-

tid, bort. Även en regel som gav de över 60 år möjlighet till extra skadestånd avlägsnades.
102

  

Kvar i LAS finns 32 a § som medför att arbetstagaren har rätt att behålla sin anställning till 67 

års ålder, för att därefter enligt 33 § få minskat skydd mot uppsägning och mista företrädes-

rätten till återanställning. I enlighet med 5 § LAS, får tidsbegränsade avtal ingås med 

arbetstagare som passerat 67 år. Vidare kvarstår regler i LAS som indirekt påverkas av 

arbetstagarens ålder. I 11 § LAS fastställs att arbetstagaren ges längre uppsägningstid, desto 

längre anställningstid. Anställningstiden påverkar även turordningsreglerna vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist i 22 § LAS. 25 § LAS medför att arbetstagare med längre anställningstid 

har företräde vid återanställning. Vid lika anställningstid, skiljs arbetstagarna enligt 26 § LAS 
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åt via ålder. Motiveringen till att dessa regler kvarstår är att de skyddar äldre och yngre 

arbetstagare respektive främjar sysselsättningspolitiken. Regeringen ansåg därmed att reglerna 

inte strider mot Arbetslivsdirektivet.
103

 

3.4 Praxis från Arbetsdomstolen 

Hittills har enbart tre mål gällande åldersdiskriminering avgjorts i AD, varav det första 

utspelades före den nya diskrimineringslagens antogs.  

AD 2009:11  

I målet togs diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och ålder upp. Vid tidpunkten 

för händelserna var den nya diskrimineringslagen inte införd, men implementeringstiden för 

Arbetslivsdirektivet hade gått ut. DO hävdade att direktivets förbud mot åldersdiskriminering 

har horisontell direkt effekt och därmed även gäller mellan privaträttsliga subjekt. DO 

baserade detta på EU-domstolens uttalande om att förbudet mot åldersdiskriminering är en 

allmän rättsprincip i målet Mangold.
104

 Svaranden gjorde gällande att det i målet behandlades 

frågor om staten mot enskild och utgången av målet därmed inte medför att direktivet skulle 

få effekt mellan privata subjekt. AD behandlade inte frågan i målet, då den fastställde att det 

aldrig förelegat någon jämförbar situation mellan käranden och de övriga sökande, eftersom 

dennes ansökan saknat väsentliga uppgifter. Talan avslogs därmed i sin helhet.  

AD 2010:91 

Målet behandlade en 62- årig kvinna som i februari 2009, hade sökt två arbeten som jobb-

coach hos Arbetsförmedlingen, utan att få något av dem. Jobben gick istället till två kvinnor 

som var 27 år respektive 36 år. Efter tvist mellan parterna i frågan om huruvida kvinnan 

utsatts för köns- och åldersdiskriminering då hon inte hade kallats till anställningsintervju och 

därmed inte anställts som jobbcoach, väckte DO talan i AD. DO menade därmed att kvinnan 

har blivit utsatt för ett missgynnande, gentemot de som fick komma på intervju och de som 

fick tjänsterna. Vidare anförde DO att det förelegat en jämförbar situation där kvinnan med 

högskoleutbildningar och gedigen erfarenhet som bland annat psykolog, rektor och egenföre-

tagare, hade bättre eller åtminstone likvärdiga meriter som nästan alla som kallades till 

intervju inklusive en av kvinnorna som fick anställning. 
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Arbetsförmedlingen som arbetsgivare angav tre olika förklaringar på varför kvinnan ej fick 

komma på intervju. De ansåg inte att kvinnan hade samma bredd när det gäller arbetslivs-

erfarenhet eller nätverk och därmed inte uppfyllde kravprofilen i samma grad som de som 

kallats till intervju. Vidare påpekade Arbetsförmedlingen att kvinnan enligt en anteckning 

från den 13 mars, underlåtit att söka andra arbeten, vilket gjorde henne olämplig som coach 

inom arbetsförmedlingens verksamhet. Då DO påpekade att det var samma dag som de 

meddelat att den sista av tjänsterna var tillsatt, ändrades deras förklaring till att kvinnan inte 

skulle passa in med övriga i personalen. Enligt två av kvinnans handläggare på Arbets-

förmedlingen saknade hon empati och ödmjukhet, uppträdde överlägset samt visade arrogans.  

AD prövade kvinnans situation genom en bedömning utifrån platsannonsen och de sökandes 

meritförteckningar. De fann att hon hade både högre och bredare utbildning än flera av de 

som kallades till intervju inklusive en av de som anställdes. Bland de som kallades fanns det 

personer som saknade högskoleutbildning respektive treårig gymnasieutbildning, vilket var ett 

krav i annonsen. När det gällde arbetslivserfarenhet hade kvinnan, tack vare sina anställningar 

och sitt egna företag, erfarenhet från de områden som eftersöktes i platsannonsen, till skillnad 

från flera av de som kallades till intervju. Två män och en av kvinnorna som fick jobbet hade 

klart sämre meriter än kvinnan, vilket enligt AD ger anledning att anta att kvinnan har blivit 

diskriminerad. AD menade att de svarande inte kunnat bevisa att så inte är fallet. De svarande 

som hävdat brist på personlig lämplighet, har enbart refererat till ett samtal med kvinnans två 

handläggare. Enligt tidigare praxis räcker inte så lösa diskussioner för att styrka fallet. 

Bevisningen måste grunda sig på stark och tillförlitlig bevisning, så som referenstagning och 

att arbetsgivaren själv gör en bedömning vid en anställningsintervju. AD fastställde därmed 

att arbetsgivaren inte kunnat bevisa att diskriminering inte har förekommit och dömde dem att 

betala diskrimineringsersättning till kvinnan.  

AD 2011:37  

Tvisten mellan DO och SAS handlade om huruvida SAS haft saklig grund för uppsägning på 

grund av arbetsbrist i enlighet med 7 § LAS av 25 personer i kabinpersonalen samt om de 

utsatts för åldersdiskriminering enligt DL. SAS och den lokala fackföreningen hade upprättat 

en avtalsturlista, där samtliga uppsagda var över 60 år och hade rätt till pensionsersättning. I 

samband med avtalet fråntogs de uppsagda sin företrädesrätt till återanställning. SAS nekade 

till att åldersdiskriminering skulle ha ägt rum och om AD skulle komma fram till att så var 
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fallet, var det fråga om berättigad särbehandling enligt 2 kap. 2 § 4 DL. I samband med upp-

sägningarna, erbjöd SAS arbetstagarna mellan 55- 60 år frivilliga pensionsavgångar. 

En uppsägning på grund av arbetsbrist är normalt saklig grundad i sig. Enligt 2 § 3 st. LAS får 

lokala parter göra avsteg från 22 § om turordning genom att avtala som särskilda avtalstur-

listor. Samtidigt får kollektivavtal enligt 1 kap. 3 § DL inte bryta mot diskrimineringslagen. 

En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har enligt 25 § LAS, företrädesrätt 

till återanställning, om inte annat avtalats mellan parterna. Ett sådant avtal får dock inte vara 

diskriminerande. Enligt 32 a § LAS har arbetstagare rätt att kvarstå i arbete till 67 års ålder, 

för att de ska kunna påverka sin pensionsersättning. Det är en tvingande regel, som medför att 

det inte är tillåtet att avtala om avgångsskyldighet före 67 års ålder. Avtalsturlistan baserades 

på att de som sades upp var pensionsberättigade, vilket enbart inbegriper de som passerat 60 

år. Likt EU-domstolens avgörande i målet Andersen,
105

 ansåg AD att bestämmelsen att vissa 

arbetstagare missgynnades enbart på grund av att de hade rätt till pensionsersättning, visar på 

ett orsakssamband med arbetstagarnas ålder. SAS hade därmed utsatt arbetstagarna för direkt 

diskriminering.  

AD prövade sedan om det förelåg berättigad särbehandling på grund av ålder i enlighet med 

undantagen i 2 kap. 2 § 4 DL. SAS menade att de genom avtalsturlistan tog hänsyn till 

samtliga anställdas möjlighet till fortsatt försörjning. De ansåg vidare att åtgärderna var 

lämpliga och nödvändiga, då några mindre ingripande lösningar inte fanns, eftersom 

alternativet hade varit att säga upp 125 arbetstagare. DO hävdade att reglerna i Arbetslivs-

direktivet eller DL inte ger lokala parter möjlighet att själva upprätta socialpolitiska mål. 

Vidare ansåg de att åtgärderna inte var lämpliga eller nödvändiga, då SAS inte först undersökt 

möjligheten att erbjuda de uppsagda att frivilligt gå i pension, vilket de gjort med ålders-

gruppen 55−60 år. Av tidigare mål Palacios de la Villa utläste AD att arbetsmarknadernas 

parter har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning både gällande valet av socialpolitiska 

mål och medlen dit. AD bedömde att SAS syfte var berättigat med bakgrund av praxis från 

EU-domstolen som visat att regler om pensionering vid en viss ålder, kan vara berättigade när 

det syftar till att främja sysselsättningen och fördela arbetstillfällena mellan generationerna. 

AD ansåg dock inte att åtgärden var lämplig, då avtalsturlistan i praktiken haft samma inne-

börd som avgångsskyldighet på grund av ålder, vilket strider mot 67-årsregeln i 32 a § LAS. 
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AD jämförde sedan åtgärden, att samtliga över 60 år sades upp, med målet Andersen
106

 där 

ingen som hade rätt till pensionsersättning fick avgångsvederlag vid uppsägning. Detta 

oavsett om de hade för avsikt att gå i pension eller åter ställa sig till arbetsmarknadens för-

fogande. AD gjorde, likt EU-domstolen, bedömningen att åtgärden var allt för ingripande och 

därmed inte nödvändig.  

Särbehandlingen, avtalsturlistan och uppsägningarna kunde inte rättfärdigas av 2 kap. 2 § 4 

DL och AD ogiltigförklarade uppsägningarna med hänsyn till 5 kap. 3 § 2 st. DL. DO:s 

begäran om ogiltigförklaring av avtalslistan, avslogs dock på grund av att DO endast före-

trädde 25 av de 49 uppsagda arbetstagarna. Vidare ansåg AD inte att det fanns någon mening 

med att ogiltigförklara avtalsturlistan, eftersom uppsägningarna och avtalsturlistan redan för-

klarats åldersdiskriminerande. Frågan om den förlorade företrädesrätten till återanställning, 

ansåg AD inte bli aktuell förrän SAS väljer att nyrekrytera, vilket medför att de anställda inte 

kan få diskrimineringsersättning på grund av den delen av talan. AD bedömde att SAS skulle 

utge 125 000 kronor till var och en av de 25 arbetstagarna i diskrimineringsersättning samt 

allmänt skadeståndet för brott mot 7 § LAS.   
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4 Diskussion  

Nedan förs en diskussion om LAS i förhållande till förbudet mot åldersdiskriminering, 

särskilda anställningsvillkor för äldre och yngre samt möjliga effekter av AD:s domar när det 

gäller förbudet mot åldersdiskriminering.   

4.1 Ökad anställningstrygghet till 67- årsgränsen  
Skyddsreglerna i LAS och DL har olika fokus. Enligt LAS ökar en arbetstagares anställ-

ningstrygghet desto längre tid denne arbetat hos arbetsgivaren. DL ska i sin tur förebygga att 

personer behandlas olika enbart på grund av en egenskap, exempelvis ålder. Det kan enligt 

min mening leda till en rättvisekonflikt. Reglerna om uppsägningstid, turordning och före-

trädesrätt till återanställning i 11, 22, 25 och 26 §§ LAS kan anses vara indirekt 

diskriminerande, då äldre arbetstagare har större chans att ha uppnått längre arbetstid. Syftet 

att skydda äldre arbetstagare vid uppsägning på grund av arbetsbrist, kan enligt mig anses 

berättigat. Äldre har länge tyckts haft svårare att få nytt arbete, något som bekräftas i en ny 

studie där en 30- åring har tre gånger så stor chans att få jobb som en 45- åring.
107

 Detta trots 

att äldre arbetstagare i regel har mer yrkeserfarenhet, vilket borde medföra att denna kategori 

arbetstagare har enklare att få ett nytt arbete än de yngre arbetstagarna som nyss trätt in på 

arbetsmarknaden. Frågan är om reglerna i LAS är lämpliga och nödvändiga för att uppnå detta 

mål. Kanske kan det finnas mindre ingripande åtgärder som inte missgynnar yngre 

arbetstagare med kortare arbetstid på samma vis. En lämpligare lösning hade varit att förändra 

den, enligt min uppfattning, rådande synen på äldre arbetstagare som omotiverade, 

långsamma och otekniska. Genom lagstiftning bör åsikter kunna förändras över tid, då nya 

generationer som växer upp med att åldersdiskriminering är förbjudet. Samtidigt väcks 

medvetande kring åldersdiskriminering genom rapporter och debatter, vilket kan påverka 

dagens syn på äldre. Framtidens arbetsgivare kommer därmed kanske lättare att se värdet av 

lång livs- och yrkeserfarenhet. Vidare talas det ofta om att yngre vill ha flexiblare 

anställningsförhållanden. Den åldersavgörande effekten minskas, desto oftare arbetstagare 

väljer eller tvingas att byta arbetet och kanske kommer reglerna i framtiden inte att påverkas 

av ålder. Om förbudet mot åldersdiskriminering kan påverka synen på äldre, skulle reglerna i 

                                                 

 

107
 Hammarstedt, M. et. al., För gammal för arbetsmarknaden redan vid 45, http://lnu.se/om-lnu/1.44896/for-

gammal-for-arbetsmarknaden-redan-vid-45, lydelse 2011-03-16.  

 

 



Förbudet mot åldersdiskriminering 

 

 

  
Sida 35 

 

  

11, 22, 25 och 26 §§ LAS inte behövas, då syftet att skydda äldre arbetstagare skulle bli 

överflödigt.  

 

Ökad anställningstrygghet gynnar i regel äldre arbetstagare, men deras skydd minskas 

drastiskt när de passerat den i Sverige lagstadgade pensionsåldern på 67 år. Trots att 

medlemsländerna får fastställa åldersgränser för pension enligt art. 6.2 Arbetslivsdirektivet, 

har frågan om åldersdiskriminering varit uppe i flera fall hos EU-domstolen, vilken angett att 

villkoren för pensioneringen kan prövas mot direktivet. Undantag från diskriminerings-

förbudet, som syftar till att öka möjligheterna att komma in i eller stanna kvar i yrkeslivet, har 

i flera ovan refererade mål från EU-domstolen
108

 setts som berättigade med hänsyn till 

ländernas sysselsättningspolitik. Äldre har getts försämrade anställningsvillkor de sista åren 

inför pensioneringen i form av tidsbegränsade anställningar. Vidare har EU-domstolen 

bekräftat att obligatorisk pensionering vid en lagstiftad eller kollektivavtalad ålder inte strider 

mot Arbetslivsdirektivet. Åtgärderna har motiverats med mål att få in yngre på arbets-

marknaden.
109

 Redan i förarbetena till LAS framkom att syfte var att skydda svagare grupper 

av arbetstagare, som sjuka och äldre.
110

 Utifrån ovan redovisad praxis från EU-domstolen 

framgår att den svenska lagstiftningen än idag skyddar äldre arbetstagare i större utsträckning 

än vad vissa andra medlemsländers lagstiftning gör. Enligt 32 a § LAS har arbetstagare rätt att 

kvarstå i sin anställning till och med den månad denne fyller 67 år. Därefter kan arbetsgivaren 

säga upp denne med en månads uppsägningstid. Vidare kan parterna avtala om att 

tidsbegränsad anställning ska träffas.
111

 Till skillnad från de mål som varit uppe för prövning i 

EU-domstolen,
112

 gäller i Sverige att arbetstagaren ska ha passerat den lagstadgade 

pensionsåldern innan ålder kan ligga till grund för omreglering av anställningsformen eller 

avgångsskyldighet. Denna skillnad medför att den svenska lagstiftningen om pensionering vid 

67-års ålder inte, enligt lagstiftaren och gällande praxis, anses vara åldersdiskriminering. Att 

tillämpa en fast åldersgräns för när arbetstagaren anses förbrukad och låta arbetsgivaren säga 

upp arbetstagaren utan saklig grund, framstår dock enligt mig som direkt diskriminering. 
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Detta trots att det kan finnas sysselsättningspolitiska mål bakom åtgärden. Beroende på yrke 

kan arbetstagare uppleva att åldersgränsen är antingen för hög eller för låg. En flexibel 

pensionsålder och ett pensionssystem som tar hänsyn till graden av påfrestning i det yrke 

personen har arbetat med, hade enligt min mening varit lämpligt. En sådan pensionsålder 

skulle kunna uppnå flera sysselsättningspolitiska mål, genom att de som vill arbeta längre kan 

göra det och därmed bidra med kunskap och erfarenhet. Samtidigt kan de som haft ett tungt 

arbetsliv dra sig tillbaka till förmån för yngre arbetstagare.  

4.2 Särskilda anställningsvillkor för unga eller äldre  

En allt vanligare affärsidé är att anställa pensionärer i så kallade veteranpooler. Dessa 

erbjuder allt ifrån olika former av hushållsnära tjänster för privatpersoner till timanställda 

företagsledare. Frågan är vad som händer om en person i yrkesför ålder söker en av dessa 

tjänster och nekas anställning. Strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering eller kan det 

anses vara berättigad särbehandling genom införande av särskilda anställningsvillkor för äldre 

enligt art. 6.1 a Arbetslivsdirektivet. Kanske går det rent utav in under art. 6.1 b 

Arbetslivsdirektivet om fastställande av minimivillkor för ålder vid rekrytering.  

Det finns ingen svensk lagreglering som likt reglerna i målen Hütter
113

 och Kücükdeveci
114

 

medför att yngre arbetstagare inte får tillgodoräkna sig hela sin arbetstid vid lönesättning eller 

beräkning av uppsägningstid. Däremot diskuteras lägre löner som en lösning på arbetslöshets-

problematiken bland ungdomar. Vissa politiska partier vill se ett lärlingssystem likt det i 

Tyskland, för att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden. Andra partier förespråkar att arbets-

marknadernas parter avtalar om lägre löner, för att kunna anpassa systemet efter olika 

branscher. Exempelvis har IF Metall och arbetsgivarorganisationerna inom industrin avtalat 

om att ungdomar under 25 år ska kunna få ett yrkesår där lokala parter kan avtala om intro-

duktionslöner med en miniminivå på 75 % av riksavtalet, samtidigt som ungdomarna ges 

arbetsplatsförlagd utbildning och praktik. Avtalet gäller dock inte de ungdomar under 25 år 

som utför ordinarie arbetsuppgifter, utan enbart de som genomgår ett yrkesår.
115

 Kanske 

kommer detta avtal i förlängningen att leda till att parterna luckrar upp gränserna och avtalar 

om rena anställningsvillkor även för ordinarie arbetstagare, likt 6.1 a Arbetslivsdirektivet. 
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4.3 Tankar kring AD 2011:37 

Medlemsländerna får själva besluta om direktiv ska genomföras via lag eller via avtal mellan 

arbetsgivare och centrala fackföreningar.
116

 Praxis från EU-domstolen har visat att medlems-

länderna dessutom åtnjuter en stor frihet till skönsmässig bedömning vid valet av berättigade 

syften och metoder att nå dem, men det får ej leda till att förbudet mot åldersdiskriminering 

undermineras.
117

 Exempelvis får arbetsmarknadens parter avtala om obligatorisk pensionering 

vid uppnådd nationell åldersgräns. Detta under förutsättning att målet har varit att främja 

sysselsättningen bland unga arbetstagares och de pensionerade arbetstagarna getts ekonomisk 

trygghet i form av pensionsersättning.
118

 I SAS-målet tvistades om ett lokalt avtal och DO 

krävde därför att AD skulle begära ett förhandsbesked från EU-domstolen om huruvida det 

var förenligt med Arbetslivsdirektivet att lokala parter formulerar egna sysselsättnings-

politiska mål.
119

 DO var även kritiskt till följden av att det i diskrimineringslagen saknas 

exempel på berättigad särbehandling i form av sysselsättnings- eller arbetsmarknadspolitiska 

mål. DO menade att det kan tolkas som att arbetsmarknadens parter kan skapa egna 

socialpolitiska mål, vilket i längden kan medföra att parterna genom avtal kan förhandla bort 

förbudet mot diskriminering.
120

 Skyddet för arbetstagarnas rätt att kvarstå i arbetet till 67 års 

ålder i LAS samt förbudet mot åldersdiskriminering i DL riskerar i och med det att bli 

verkningslöst.
121

 AD menade att det var av underordnad betydelse att avtalet träffats på lokal 

nivå, så länge det kan prövas om syftet med särbehandlingen var sysselsättningspolitiskt och 

av allmänintresse. Dessa syften skiljer sig från företags ekonomiska intressen att minska 

kostnader och öka konkurrenskraften, vilka inte ska anses utgöra berättigade mål. I ett 

framtidsperspektiv medför detta enligt min tolkning att det är fritt fram för lokala parter att 

avtala om diskriminerande åtgärder, som de motiverar med av dem fastställda syften av 

sysselsättningspolitisk karaktär. Jag kan se risken, som DO framhåller, att förbudet mot 

åldersdiskriminering kan undermineras. AD:s uttalande om att huvudsaken är att syftena kan 

prövas rättsligt, medför att det blir allt viktigare att DO utövar tillsyn genom att kontrollera att 

arbetsmarknadernas parter inte bryter mot DL. AD befäster även sin egen roll som uttolkare 

                                                 

 

116
 Art. 288 FEUF. 

117
 Mål C- 388/07 Age Concern England.  

118
 Mål C- 45/09 Gisela Rosenbladt och mål C- 250/09 Vasil Ivanov Georgiev. 

119
 AD 2011:37.  

120
 DO, Yttrande om begäran om förhandsavgörande, mål A-110/10. s. 5.  

121
 DO, Yttrande om begäran om förhandsavgörande, mål A-110/10. s. 8. 



Förbudet mot åldersdiskriminering 

 

 

  
Sida 38 

 

  

av lagtexterna och vi kommer troligen att få se flera mål framöver gällande gränsdragningen 

mellan berättigade och icke berättigade lokala sysselsättningspolitiska syften.  

4.4 Eventuellt kryphål  

I svensk praxis har hittills en arbetsgivare dömts för åldersdiskriminering vid rekrytering, AD 

2010:91. Arbetsförmedlingen som arbetsgivare, nekade helt till att kvinnans ålder hade 

samband med urvalet till jobbcoach, vilket AD inte ansåg att de kunde bevisa. Min fundering 

är hur utgången i målet hade blivit om arbetsgivaren istället hade hänvisat till art. 6.1 c 

Arbetslivsdirektivet. Där anges att fastställande om en högsta ålder vid rekrytering kan vara 

berättigat för att undvika dyra investeringskostnader för upplärning etc. i förhållande till den 

sökandes tid kvar till pensionering. Till följd av att EU-domstolen i målet Wolf,
122

 valde att 

tillämpa art. 4.1 Arbetslivsdirektivet om yrkeskrav, istället för att pröva fallet mot art. 6.1 c, 

finns ingen fingervisande praxis som ger stöd åt något håll. Inte heller diskrimineringslagen 

ger vägledning, då den som ovan nämnt, saknar exempel på berättigade särbehandlingar. I 

förarbetena framgår dock att arbetsgivare kan få ta hänsyn till den sökandes ålder om denne 

står i begrepp att nå pensionsålder.
123

 Det nämns inget om hur nära pensionsgränsen den 

sökande ska vara, vilket får mig att fundera på om detta kan vara et tillvägagångssätt för att 

undvika att anställa äldre arbetstagare. Motiveringen är att arbetsgivaren ska hinna få nytta av 

kostnaden för investeringen i rekrytering och upplärning. Hur lång tid det tar, skulle kunna 

bero på arten av arbetet och därmed skulle gränsen behöva vara flytande.  
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5 Avslutande kommentarer 

Möjligheten till berättigad särbehandling på grund av ålder, är utifrån EU-rättslig samt svensk 

lag ganska stor. Tillräckligt stor för att tala om en möjlighet att rättfärdiga direkt diskrimi-

nering. Med ett socialpolitiskt mål i botten och åtgärder som anses vara lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå målet, kan ålder ligga till grund för särbehandling vid så väl rekryte-

ring, anställningsvillkor som vid avslutande av yrkeskarriären. Samtliga socialpolitiska mål, 

rörande sysselsättnings- eller arbetsmarknadspolitik, för särbehandling på grund av ålder som 

medlemsländerna angett i de ovan refererade förhandsavgörandena, har av EU-domstolen 

setts som objektiva, rimliga och berättigade. Gränsen mellan berättigad och icke berättigad 

särbehandling dras vid proportionalitetsbedömningen av om åtgärderna är lämplighet och 

nödvändighet för att uppnå målen. Det är vanligtvis här som åtgärderna har ansetts allt för 

långt gångna i förhållande till att uppnå målet. Den ovan genomgångna praxisen visar på att 

EU-domstolen reagerat på när en regel drabbar personer inom samma ålderskategori på olika 

vis eller lika där den ska påverka olika. I målet Hütter
124

 påverkas samma åldersgrupp 

beroende på om de valt att läsa en teoretisk eller praktisk gymnasieutbildning. I målet 

Kücükdeveci
125

 gavs arbetstagare med lika lång anställning olika anställningstrygghet i form 

av uppsägningstid. De ungdomar som valt att påbörja sin yrkeskarriär utan att först genomgå 

en lång utbildning, missgynnades i förhållande till de som valde att studera. Att personer inom 

samma åldersgrupp kan påverkas lika, trots att de borde påverkas olika visades i målet 

Andersen,
126

 där ingen som uppnått åldern för rätt till ålderspension fick avgångsvederlag. 

Detta oavsett om de hade för avsikt att ta ut sin pension eller söka nytt arbete. Det kan liknas 

med AD 2011:37, där samtliga som var pensionsberättigade sades upp med hänvisning till att 

deras ekonomi var tryggad, oavsett när de själva avsåg att gå i pension, vilket AD varken 

ansåg vara lämplig eller nödvändigt. 

Förbudet mot åldersdiskriminering är med beaktande av möjligheten till flertalet undantag 

samt avgränsningen till att enbart gälla inom arbetslivet i vid mening, svagare än för övriga 

diskrimineringsgrunder. Innebörden av förbudet sprids genom information från DO och de 

aktuella mål som behandlas av AD. Kanske kommer vi framöver se förändringar av reglerna 

kring anställningsskydd, som ett led i anpassningen mot en mer åldersneutral arbetsmarknad. 
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En utredning om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering inom fler samhällsområden,
127

 

tillsammans med att fler mål avgörs av EU-domstolen kan komma att förtydliga gränsdrag-

ningen mellan berättigad särbehandling och förbudet mot åldersdiskriminering.  
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6 Källförteckning  

Offentligt tryck  

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

SOU 2006:22. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. 

SOU 2010:60. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. 
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