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Sammanfattning  

Uttalanden som: - ”hög ålder bidrar till auktoritet” eller ”det är ju även åldern som förväntas 

ge erfarenhet, äldre arbetstagare ska kunna mest” är enbart några exempel på ett synsätt som 

är vanligt förekommande för äldre arbetstagare. Trots dessa kraftfulla uttalanden nekas i flera 

fall arbetssökande och arbetstagare som närmar sig pensionsåldern anställning alternativt 

fortsatt anställning. Medlemsländerna inom EU tillåts göra avvikelser från 

diskrimineringsgrunden ålder, enligt arbetslivsdirektivet. Syftet med uppsatsen är därmed att 

beskriva hur EU-rätten har påverkat den svenska lagstiftningen vad gäller 

åldersdiskriminering samt belysa det rättsliga förhållandet dessa emellan. Syftet med 

uppsatsen är även att undersöka hur lagskyddet mot åldersdiskriminering inom det svenska 

arbetslivet är uppbyggt samt utreda när särbehandling på grund av ålder av äldre arbetstagare 

när de närmar sig pensionsåldern anses tillåten eller utgör diskriminering. För att kunna 

besvara syftet har jag utgått från den traditionella juridiska metoden och arbetet är avgränsat 

till att enbart behandla åldersdiskriminering bland äldre arbetstagare.  

 

Resultatet av arbetet påvisar att EU-rätten är den bakomliggande drivkraften till utvecklingen 

av diskrimineringsrätten. Både EU-domstolen och arbetsdomstolen ser allvarligt på åtgärder 

som påverkar arbetstagare med samma ålder olika alternativt lika i de fall där de faktiskt ska 

påverkas olika. I uppsatsen har jag bland annat exemplifierat detta med det så kallade SAS-

målet, där arbetsdomstolen inte ansåg att handlingen som utförts var proportionell.  

   Handlingar som däremot är proportionella och har ett berättigat syfte utgör dock undantag 

från åldersdiskriminering. Eftersom att förarbetena är något oklara vad gäller när en 

arbetstagare närmar sig pensionsåldern, är det värt att reflektera kring om detta utnyttjas av 

arbetsgivarna som en relativt enkel bortförklaring till att inte anställa personer som har 

kommit upp i åldern. 
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Abstract 

 

Statements like: -"age contributes to authority "or “age is expected to bring experience, older 

workers know best" is only a few examples of an approach that is common for older workers. 

Despite these strong statements workers that is approaching retirement often gets denied when 

they search for jobs. The equality directive gives the member countries from the EU rights to 

deviate from discrimination on basis of age. The purpose of this essay is therefore to describe 

how EU law has effected the Swedish legislation in the field of discrimination on basis of age, 

the essay does also highlight the legal relationship between discrimination on basis of age in 

Swedish law and EU law. The purpose of this essay is also to investigate how the legal 

protection against discrimination of age is structured and investigate when differential 

treatments is aloud on the labor market in Sweden. A traditional legal method has been used 

in order to answer the purpose of the essay and the essay is limited to only treat age 

discrimination among older workers. 

 

The result of this essay demonstrates that EU law is the underlying driving force for the 

development of discrimination law. Both the Court of Justice of the European Union and the 

Swedish Labour Court takes a serious view on measures affecting workers of the same age 

different alternatively as where they should actually be affected differently. In the essay I 

have, among other things, exemplified this with the so called SAS - court case, where the 

Swedish Labour Court did not consider that the act was proportional. However actions can be 

proportional if they have a legitimate purpose. The legislative history is somewhat unclear 

regarding when a worker is approaching retirement. It is worthwhile to reflect on whether this 

is used by employers as a relatively simple explanation as to why not hire people that have 

come up in age. 
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Förteckning över förkortningar 
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EUF - Europeiska unionens fördrag  
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ILO – International Labour Organisation, arbetstagarorganisationen 

LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LRA – Lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister 

Prop. – Proposition 

RF - Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

SOU – Statens offentliga utredningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Inledning 

År 2009 trädde den nya Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Införandet av 

diskrimineringsgrunden ålder var en ny förändring, vilken innebär att diskriminering utifrån 

ålder förbjuds i arbetslivet. Det var ett EU-direktiv, närmare bestämt arbetslivsdirektivet,1 

som föranledde förbudet mot åldersdiskriminering. I arbetslivsdirektivet stadgas även 

undantag från samma förbud, vilka är betydligt mer omfattande i jämförelse med vad som 

gäller för andra diskrimineringsgrunder. Efter direktivets tillkomst har medlemsstaterna i EU 

varit i behov av mer vägledning från EU-domstolen i fråga om hur undantagen ska tolkas. En 

annan fråga har berört omfattningen av inskränkningen av begreppet åldersdiskriminering. 

Ålder är en utmärkande diskrimineringsgrund eftersom att denna kategori har en tendens att 

stå i strid med etablerade samhällsstrukturer och utbredda rättssystem. Samtidigt anses vissa 

åldersgrupper på arbetsmarknaden orättvist behandlade, vilket är ett dilemma som måste 

förhindras. Med tidens gång har detta lett till en invecklad balansgång mellan olika intressen 

och diskussioner har uppstått i fråga om vilka åldersbeaktanden som är godtagbara inom 

arbetslivet, vilket även är ämnet för detta arbete. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skyddet mot åldersdiskriminering inom det svenska 

arbetslivet är uppbyggt. Vidare syftar uppsatsen till att utreda när särbehandling på grund av 

ålder av äldre arbetstagare när de närmar sig pensionsåldern anses tillåten eller utgör 

diskriminering. Slutligen är syftet att beskriva hur EU-rätten har påverkat den svenska 

lagstiftningen inom nämnda område samt belysa det rättsliga förhållandet dessa emellan. 

 

Nedanstående frågeställningar har använts för att utreda uppsatsens syfte; 

– Hur har förbudet mot åldersdiskriminering utformats inom EU-rätten?  

– Vad stadgas i svensk lag om åldersdiskriminering? 

– När anses särbehandling på grund av ålder av äldre arbetstagare utgöra diskriminering och 

när anses den vara tillåten?  

 

 

 
                                                
1 Direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 - om inrättande av en allmän ram för likabehandling 
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1.2 Metod 

I uppsatsen tillämpas traditionell juridisk metod där förarbeten, lag, rättspraxis samt doktrin 

har använts för att fastställa gällande rätt. Relevant rättsinformation, både nationell och 

internationell, som berör frågeställningarna har tagits fram genom databasen Karnov. Jag 

anser att enbart AD 2011 nr 37, det så kallade SAS-målet, är relevant att analysera eftersom 

att domen berör åldersdiskriminering vid erbjudande om avtalspension. Urvalet av EU-

domstolens domar är gjort utifrån de fall jag anser är relevanta för uppsatsens syfte.   

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen inriktar sig på åldersdiskriminering inom arbetslivet och eftersom att majoriteten 

av rättspraxis behandlar äldre arbetstagare har jag valt att fokusera på den gruppen. Således 

kommer jag inte att lägga någon större vikt vid att utreda fall där yngre arbetstagare utsatts för 

åldersdiskriminering.  

   

1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en introduktion av ämnesvalet åldersdiskriminering inom arbetslivet, 

vilket utgör framväxten av likabehandlingsprincipen och förbudet mot åldersdiskriminering ur 

ett internationellt perspektiv. Därefter behandlas den huvudsakliga grunden för 

åldersdiskrimineringsförbudets tillkomst, närmare bestämt arbetslivsdirektivet samt praxis 

från EU-domstolen belyses även. Efter detta avsnitt redogörs för diskrimineringslagens 

regleringar utifrån diskrimineringsgrunden ålder, där övergripande regleringar först 

introduceras, följt av de olika diskrimineringsformerna samt undantagen från förbudet mot 

åldersdiskriminering. Slutligen framställs en sammanfattning från EU-domstolens praxis och 

därefter redogörs för praxis från AD. Uppsatsen sammanfattas med en diskussion där 

slutsatserna redovisas. 
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2. Allmänt om åldersdiskriminering i arbetslivet  

Diskrimineringsskyddet kan härledas till principen om likabehandling samt idén om alla 

människors lika värde, vilken framträdde efter andra världskriget. Efter krigets slut formades 

Förenta Nationerna och i dess stadga går att utläsa att de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna ska beredas samtliga, utan befästande på ras, kön, språk eller 

religion.2 Europakonventionen nedtecknades några år senare och i dess artikel 14 fastställdes 

ett liknande förbud mot diskriminering av konventionens skyddsobjekt i fråga om olika fri- 

och rättigheter. En vidareutveckling ägde rum och principerna om likabehandling och icke-

diskriminering framträdde även inom arbetsliv och arbetsmarknad. Likabehandlingsprincipen 

har framförts som ett av de gemensamma värdena i det europeiska samhället.3 Rätten till 

likställdhet inför lagen samt ett skydd mot diskriminering för samtliga framhålls som en 

grundläggande rättighet. Detta har även undertecknats av medlemsstaterna och enligt en av 

ILO:s konventioner4 från slutet av 1950-talet är diskriminering inom arbetslivet förbjudet. Vid 

denna tid bildades även den ekonomiska gemenskapen, vilken ligger till grund för nuvarande 

EU. Unionens huvudsakliga mål var etablerandet av en gemensam marknad och det var 

främst diskriminering på grund av nationalitet som motverkades, eftersom att det ansågs 

utgöra ett hinder mot den gemensamma marknaden. Vid den här tidpunkten förekom inget 

generellt förbud mot diskriminering, men däremot efterhand uppmärksammades förbuden 

samt likabehandlingsprincipen mer och mer i förhållande till den gemensamma marknadens 

funktion.5 Inom EU har EU-domstolen sedan 1960-talet varit en stor drivkraft för de berörda 

principerna och i och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget 1999 expanderade EU-

lagstiftarens möjligheter till konkret diskrimineringslagstiftning inom arbetslivet. Följande år 

antogs EU-direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling, vilken kommer att behandlas närmare under kapitel 3. 

 

                                                
2 FN:s stadga, artikel 1 punkt 3 
3 Nyström B, a.a. s. 167 
4 ILO konvention nr. 111 
5 Rosas, A, Armati, L, EU Constitutional Law – An Introduction, Hart Publishing, 2010, s. 156ff 
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2.1 EU:s strategi för ökad sysselsättning och tillväxt 

EU:s övergripande politiska svar på globaliseringens utmaningar och möjligheter blev den 

förnyade Lissabonstrategin från år 2000 för tillväxt och sysselsättning.6 Med denna strategi 

fullföljdes en förändring från EU-rättens traditionella skydd för arbetstagare till att skapa 

arbetstillfällen och få in de arbetslösa i arbetslivet.7 För att uppnå Lissabonmålen behövdes 

nya former av flexibilitet och trygghet, såväl för enskilda och företag som för 

medlemsstaterna.8 Begreppet flexicurity myntades av den danska statsministern Poul Nyrup 

Rasmussen och avsåg en integrerad strategi för att på samma gång öka både flexibiliteten och 

tryggheten på arbetsmarknaden. Denna modell utformades genom fyra komponenter; flexibla 

och tillförlitliga anställningsavtal, strategier för livslångt lärande, effektiva 

arbetsmarknadsåtgärder och moderna sociala trygghetssystem.9 Flexicuritymodellen syftar till 

att säkra att EU-medborgare har en hög grad av sysselsättningstrygghet samt att hjälpa både 

arbetstagare och arbetsgivare att utnyttja alla de möjligheter som globaliseringen innebär. På 

så sätt skulle det skapas en situation där trygghet och flexibilitet kunde förstärka varandra. 

Kommissionen menade att medlemsstaterna behöver göra mer för att främja sysselsättningen. 

Politiska åtgärder brukar vanligtvis fokusera på ett område i taget, antingen ökad flexibilitet 

för företag eller ökad trygghet för arbetstagarna, vad som behövs är en inriktning mot mer 

övergripande arbetsmarknadsproblem.10 Flexicuritystrategin ansågs kunna utarbetas bäst 

genom ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter, eftersom att det är dessa som har bäst 

förutsättningar att kunna tillgodose arbetsgivares och arbetstagares behov.11 

 

2.2 Åldersdiskriminering som fenomen  

Föreställ dig att du är en 62-årig kvinna som sökt arbete som jobbcoach hos 

Arbetsförmedlingen, men inte ens fått komma på en intervju. Arbetena tilldelades istället två 

andra personer med betydligt lägre åldrar, 27 år respektive 36 år. Detta trots att du har en 

högskoleutbildning, gedigen arbetserfarenhet samt bättre eller likvärdiga meriter som de andra 

                                                
6 KOM(2007) 359 slutlig, s. 4 
7 Nyström B, a.a. s. 54. Se även Numhauser-Henning A, Om avgång i samband med pension och 
åldersdiskriminering, konferens i arbetsmarknadsrelationer; Hur behåller vi de äldre i arbetslivet? 24-25 okt, s. 1 
2011) 
8 KOM(2007) 359 slutlig, s. 3 
9 KOM(2007) 359 slutlig, s. 5 
10 KOM(2007) 359 slutlig, s. 4 
11 KOM(2007) 359 slutlig, s. 8ff. 
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som kallats till intervju. Det föreligger med andra ord en jämförbar situation och en fråga som 

uppkommer är om du utsatts för åldersdiskriminering. 

Ovanstående utreddes i målet AD 2010 nr 91 där DO väckte talan i AD. DO ansåg att den 62-

åriga kvinnan blivit missgynnad gentemot de andra som fick komma på intervju samt de som 

fick anställningarna. DO ansåg även att en jämförbar situation förelegat eftersom att kvinnan 

hade högskoleutbildningar samt god erfarenhet och bättre meriter än de andra sökande samt 

de som fick anställning. Arbetsförmedlingen angav tre förklaringar till varför den 62-åriga 

kvinnan inte fick komma på intervju. För det första ansåg de inte att kvinnans 

arbetslivserfarenhet var tillräckligt bred, vidare ansåg de att hon underlåtit att söka andra 

arbeten, vilket medförde att hon ansågs olämplig som jobbcoach. Slutligen ansåg 

Arbetsförmedlingen att kvinnan inte passade in bland de anställda, eftersom att hon saknade 

empati och var arrogant.  

   AD prövade den 62-åriga kvinnans situation utefter en bedömning från platsannonsen samt 

de sökandes meritförteckningar. AD fann att hennes utbildning och arbetslivserfarenhet var 

både bredare och högre än flera av de sökande. Några saknade dessutom högskoleutbildning, 

vilket var ett krav i platsannonsen. Detta ger AD anledning att anta att den 62-åriga kvinnan 

utsatts för åldersdiskriminering, svarande kunde heller inte bevisa motsatsen. De svarande 

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

handläggare och enligt tidigare praxis är det inte tillräckligt att anföra lösa diskussioner likt 

dessa för att styrka fallet. Bevisningen ska vara stark och tillförlitlig, likt referenstagning samt 

att arbetsgivaren gör en egen bedömning under en anställningsintervju. Avslutningsvis ansåg 

AD att arbetsgivaren inte kunde bevisa att åldersdiskriminering inte hade förekommit samt att 

arbetsgivaren skulle betala diskrimineringsersättning till den 62-åriga kvinnan. 

   Rättsfallet ovan är ett exempel på åldersdiskriminering enligt den svenska lagstiftningen, 

vilken har präglats utifrån EU-rätten som behandlas nedan under kapitel 2.3. 

 

2.3 Allmänt om förbudet inom EU-rätt 

Rättskällorna inom EU är överordnade samtliga regleringar inom medlemsstaterna. I enlighet 

med principen om unionrättens företräde innebär detta att de nationella bestämmelserna inom 

medlemsstaterna inte får strida mot EU:s bestämmelser.12 Rådets och Europaparlamentets 

direktiv hör till EU:s sekundära rättsakter, dessa är bindande men enligt EU är det upp till 

                                                
12 Derlén M, m.fl., EU-rätt in nuce, Liber AB, Malmö 2010, upplaga 1:1, ISBN 978-91-47-09478-3, s. 35 
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medlemsstaterna att själva utforma hur regleringarna ska införlivas inom nationerna.13 Enligt 

EU-rätten är åldersdiskriminering inte tillåtet och i EUF föreskrivs att unionen ska bygga på 

mänskliga rättigheter, icke diskriminering samt värna om mångfald och solidaritet mellan 

generationerna. Unionen ska även genom sin politik och verksamhet arbeta för att motverka 

bland annat åldersdiskriminering.14 Det föreskrivs även i stadgan att all åldersdiskriminering 

är förbjuden.15 Den svenska rätten har influerats av EU-rätten, vilket regleringar från 

arbetslivsdirektivet kan påvisa. Diskrimineringsförbudet förekommer bland annat inom den 

svenska grundlagen16 där det stadgas att människors lika värde är en grundläggande princip 

vilken bör beaktas. Oberoende av exempelvis en persons ålder ska dennes delaktighet och 

jämlikhet uppnås genom att det allmänna ska verka för detta.17 För en vidare redogörelse av 

den svenska rätten, se kapitel 4. 

 

 

 

 

 

                                                
13 FEUF art. 228 
14 EUF art. 2 och art. 3.3.2 
15 EUF art. 21 
16 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
17 RF 2:15 
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3. Arbetslivsdirektivets bestämmelser om åldersdiskriminering  

I nedanstående kapitel kommer det att redogöras närmare för EU-rättens införlivande av 

arbetslivsdirektivet, dess tillämpningsområden och efterlevnad, allmänna undantag samt 

praxis från EU-domstolen.  

 

3.1 Allmänt om arbetslivsdirektivet och dess tillkomst 

Det har fastställts att rådet, efter förslag från kommissionen, med enhällighet ska vidta 

åtgärder för att motarbeta bland annat åldersdiskriminering.18 Detta har legat till grund för 

antagandet av två direktiv vilka reglerar diskrimineringsförbudet, nämligen rådets direktiv 

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

eller etniska ursprung. Det andra direktivet är arbetslivsdirektivet, 2000/78/EG som syftar till 

att fastställa en allmän ram för att motverka diskriminering inom arbetslivet vad gäller bland 

annat diskrimineringsgrunden ålder.19 Som tidigare påvisats i kapitel 2 har det i konventioner 

från FN, EU och ILO vilka undertecknats av Europeiska unionens medlemsländer, erkänts 

grundläggande rättigheter vad gäller allas likhet inför lagen samt rätten till skydd för 

diskriminering.20 Direkt och indirekt diskriminering som beror på ovan nämnda 

diskrimineringsgrunder är förbjudet, se följande kapitel 3.1.2 respektive 3.1.3.21   

 

3.1.2 Förbudet mot direkt diskriminering 

Begreppet direkt diskriminering tar sikte på en situation där en person blivit missgynnad och 

därmed behandlats mindre förmånligt i jämförelse med hur en annan person behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en för stunden liknande situation.22 Tre rekvisit ska 

vara uppfyllda för att åldersdiskriminering ska ha förekommit, nämligen missgynnande, 

jämförelse samt orsakssamband. Det första rekvisitet missgynnande innefattar ett beteende 

som skadar eller är till nackdel för en person. Handlingar som är aktiva eller underlåtna utgör 

ett missgynnande och avgörande är om en negativ effekt uppstår, inte orsaken till 

                                                
18 FEUF art. 19 
19 Rådets direktiv 2000/78/EG art. 1. Se även Ingmanson S, Förbudet mot åldersdiskriminering i EU-domstolens 
praxis, Europarättslig tidskrift(ISSN 1403-8722), vol. 4, nr. 2/2011, s. 230 
20 Rådets direktiv 2000/78/EG art. 4 
21 Rådets direktiv 2000/78/EG art. 2 
22 Rådets direktiv 2000/78/EG art. 2.2 a 
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missgynnandet.23 Ett åldersrelaterat exempel på missgynnande inom arbetslivet kan vara att 

en person inte blir kallad till arbetsintervju, se kapitel 2.2.24 Det andra kriteriet är jämförelse, 

när ett missgynnande har konstaterats ska en jämförelse göras för den person i fråga som 

anser sig ha blivit missgynnad samt någon annan som befinner sig i en jämförbar situation. 

Handlandet är att betrakta som diskriminerande om det, till följd av jämförelsen, går att finna 

en avvikelse. Det är enbart personer som befinner sig i rimliga och naturligt jämförbara 

situationer som bör jämföras, detta för att eftersträva ett rättvist resultat.25 Vid påstådd 

åldersdiskriminering vad gäller jämförelsen, är det inget krav att de faktiska personer som 

jämförs innehar samma ålder. Har personerna likvärdiga meriter och övriga förutsättningar 

föreligger en jämförbar situation oberoende av deras ålder. Äldre arbetstagare har vanligen 

mer arbetslivserfarenhet samt eventuellt nått högre befattningar till skillnad från yngre 

personer och när arbetsgivaren framhåller liknande kriterier kan det vara svårt vid jämförelser 

med en annan person. I de fallen är det mer fördelaktigt att en hypotetisk jämförelse görs 

utifrån vilken förmån arbetssökanden eller arbetstagaren skulle ha haft om inte arbetsgivaren 

hade utgått från dennes ålder.26 Avslutningsvis ska det även förekomma ett orsakssamband 

mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna för att direkt diskriminering 

ska ha förekommit. Orsakssambandet kan variera i dess tydlighet och följer missgynnandet till 

exempel en reglering i ett kollektivavtal som tydligt riktar sig mot en persons ålder, föreligger 

ett klart orsakssamband. Orsakssambandet kan vara mer oklart i situationer där somliga 

egenskaper efterfrågas och som har en kopplig till en persons ålder. Det indirekta 

orsakssambandet redogörs det för under kapitel 3.1.3. Den aktuella diskrimineringsgrunden 

behöver dock inte utgöra den enda eller avgörande orsaken till missgynnandet, det är 

tillräckligt om någon av grunderna för diskriminering är en av flera orsaker till utförandet. 

Sammanfattningsvis är det inte tvunget att ett missgynnande sker med anledning av ålder, 

utan det är skäligt om missgynnandet bär med sig ett så kallat samband med åldern.27 

   

 

 

 

                                                
23 Prop. 2007/08:95 - Ett starkare skydd mot diskriminering s. 486-487   
24 Prop. 2007/08:95, s. 499 
25 Prop. 2007/08:95, s. 487   
26 Prop. 2007/08:95, s. 488 
27 Prop. 2007/08:95, s. 489   
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3.1.3 Förbudet mot indirekt diskriminering 

EU har, som tidigare påvisats, angett ytterligare ett begrepp inom området för diskriminering, 

nämligen indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering tar till skillnad från direkt 

diskriminering sikte på situationer där arbetsgivaren uppställt krav som först kan verka 

neutrala, men som vid en närmare inblick missgynnar personer som exempelvis innehar en 

högre ålder.28 De tre aktuella rekvisiten för indirekt diskriminering är missgynnande, 

jämförelse samt intresseavvägning.29 Inledningsvis förutsätter indirekt diskriminering att ett 

missgynnande har inträffat, vilket har fastställts på samma sätt som vid direkt diskriminering i 

kapitlet ovan. Vad som skiljer sig mot direkt diskriminering är att missgynnandet inte inträffar 

till följd av ett beaktande av diskrimineringsgrunden. Istället följer ett neutralt kriterium, 

förfarande eller liknande vilket inte angriper en utsatt grupp. För att utreda om kriteriumet 

missgynnar en viss grupp personer ska en jämförelse göras mellan den grupp personen i fråga 

är del av samt en annan grupp. I och med jämförelsen av grupperna går det att utläsa hur stor 

andel personer ur vardera grupp som tillfredsställer det uppställda kriteriet. Går det att utläsa 

en betydande differens mellan gruppernas möjligheter att uppfylla kriteriet är det fråga om 

indirekt diskriminering. Differensen grupperna emellan ska vara väsentlig och utgå från 

faktiska jämförelser.30 Statistik utgör en betydande roll i detta avseende för att kunna redogöra 

för eventuell indirekt diskriminering.31 Det tredje och sista rekvisitet gäller 

intresseavvägningen, alltså frågan om ett särskilt handlingssätt är godtagbart eller utgör 

indirekt diskriminering. Om en handling som särskilt missgynnar en grupp personer ska anses 

vara tillåten ska två krav uppfyllas, där det första inbegriper att en åtgärd med en specifikt 

missgynnande effekt ska eftersträva att åstadkomma ett objektivt godtagbart och berättigat 

ändamål. Ändamålet ska vara skyddsvärt samt betydande för att motivera dess företräde 

framför principen om icke-diskriminering. För det andra ska kravet, vilket fungerar som ett 

medel för att åstadkomma avsikten, vara lämpligt och nödvändigt. När ett berättigat syfte ska 

uppnås och det förekommer alternativa åtgärder eller medel, vilka inte diskriminerar eller är 

mindre ingripande, strider den missgynnande åtgärden mot lagen och indirekt diskriminering 

föreligger.32 Inom arbetslivet innebär intresseavvägningen en prövning av en handling utifrån 

verksamhetsbehovet hos arbetsgivaren. Av propositionen framgår att den berättigade avsikten 

                                                
28 Rådets direktiv 2000/78/EG art. 2.2 b 
29 Prop. 2007/08:95, s. 103   
30 Prop. 2007/08:95, s. 490-491 
31 Gabinus Göransson H, Slorach M, Flemström S, del Sante N, Diskrimineringslagen, andra upplagan, Norstedts Juridik 
AB, 2011, s. 50 
32 Prop. 2007/08:95, s. 491 
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i fråga om verksamhetsbehov hos en arbetsgivare anses utgöra dennes intresse av en 

genomförd arbetsprestation. Exempelvis kan anställningskrav på fysisk styrka utgöra en 

åtgärd för att uppnå ändamålet, även om det kan missgynna äldre personer. För att inte 

åtgärden ska utgöra otillåten indirekt diskriminering ska den uppfylla kravet på lämplighet 

och nödvändighet. Är anspråket på fysisk styrka väsentligt och svarar mot ett faktiskt behov 

för arbetet, kan villkoret förväntas vara uppfyllt. Visar det sig att arbetet kan utföras lika bra 

med alternativa åtgärder i form av exempelvis hjälpmedel, anses inte kravet vara tvunget.33  

 

3.2 Arbetslivsdirektivets tillämpningsområde  

Arbetslivsdirektivet omfattar således förbud mot både direkt och indirekt diskriminering och 

är tillämpligt på personer såväl inom offentlig eller privat sektor vad angår exempelvis 

anställnings – och arbetsvillkor.34 Det är medlemsstaterna som har till uppgift att se till att det 

förekommer regleringar som skyddar mot repressalier på grund av att det har framförts 

missnöje eller om någon har deltagit i ett rättsligt förfarande om diskriminering. 

Diskriminering på grund av ålder kan undergräva förverkligandet av målen i fördragen, 

särskilt förverkligandet av en hög sysselsättningsnivå och en hög nivå för det sociala skyddet, 

en höjning för levnadsstandarden och livskvaliteten, ekonomisk och social sammanhållning, 

solidaritet samt fri rörlighet för personer.35 Arbetslivsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket 

innebär att medlemsstaterna har rätt att införa eller ha kvar regleringar vilka sträcker sig 

längre när det gäller att ta tillvara på principen om likabehandling än de som anges i 

direktivet.36 Vad som menas med begreppet ålder bestäms inte i direktivet, men däremot kan 

det indirekt utläsas att det angår samtliga personer såväl unga som äldre.37 Däremot framgår 

det att äldre personer ska ges stöd, detta eftersom att den åldersgruppen ska ha möjlighet att 

vara kvar i arbetslivet.38 

 

 

 

                                                
33 Prop. 2007/08:95, s. 492  
34 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 3 
35 Gellner L, Sydolf L, Tvistelösning i arbetslivet – Förhandling och process, upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, 
2005, ISBN 91-39-10686-1, s. 202 
36 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 8 
37 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 6.1  
38 Rådets direktiv 2000/78/EG, skäl 8 
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3.3 Arbetslivsdirektivets krav på efterlevnad 

Enligt rådet är det de nationella rättsliga instanserna som avgör om åldersdiskriminering i enlighet 

med nationell lagstiftning och praxis har förekommit.39 Den som utsatts för åldersdiskriminering 

bör ges ett skäligt rättsskydd.40 Därmed ska svaranden åläggas bevisbördan, detta efter att den 

som anser sig ha blivit utsatt för åldersdiskriminering påtalat de omständigheter vilka ger 

anledning att anta att direkt eller indirekt diskriminering har ägt rum.41 Enligt 

arbetslivsdirektivet ska medlemsstaterna upphäva lagar och författningar som strider mot 

direktivet. Därefter ska kollektivavtal, individuella avtal, avtal i föreningar etcetera kunna 

justeras eller ogiltigförklaras.42 Det är även upp till medlemsländerna att upprätta effektiva, 

proportionerliga samt avskräckande konsekvenser såsom diskrimineringsersättning, i syfte att 

motverka lagöverträdelser mot de nationella regleringar vilka har införts med anledning av 

direktivet. Det redogörs mer för diskrimineringsersättning under kapitel 4.8. 

  

3.4 Förbuden mot åldersdiskriminering inom arbetslivsdirektivet samt dess 

undantag  

Förbudet mot diskrimineringsgrunden ålder är väsentligt för att uppnå unionens mål om ökad 

sysselsättning, men det bör tilläggas att det har inrättats särskilda regleringar om tillåtna 

undantag. Det är därmed viktigt att åtskilja förbuden mot berättigad särbehandling, vilket 

motiveras av de sysselsättningspolitiska målen samt förbudet mot åldersdiskriminering.43 

 

3.4.1 Allmänna undantag 

Enligt direktivet föreligger det ett undantag för indirekt diskriminering, vilket är då denna 

diskrimineringsform inte förekommer trots att samtliga kriterier är uppfyllda.44 I de fall 

regleringen, kriteriet eller förfaringssättet opartiskt kan motiveras av ett mål där metoden är 

lämplig och nödvändig. Det förekommer även en annan möjlighet till särbehandling45 vilken inte 

är att se som diskriminering, nämligen i de fall en viss egenskap innehar ett direkt samband med 

en diskrimineringsgrund. Det ska även utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav utefter arbetets 

                                                
39 Rådets direktiv 2000/78/EG, skäl 15 
40 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 9 
41 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 10 
42 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 16 
43 Rådets direktiv 2000/78/EG, skäl 25 
44 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 2.2 b 1 
45 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 4.1 
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natur samt att sammanhanget inkluderat syftet ska vara legitimt och inneha ett rimligt krav. 

Regleringar som införs eller bevaras och som syftar till att ersätta eller minska nackdelar som 

somliga persongrupper utsätts för, bör förbudet mot åldersdiskriminering inte motverka. För att 

främja de behov som diskrimineringsgrunden ålder kräver är det legitimt att vända sig till bland 

annat intresseorganisationer.46 Diskrimineringsförbudet utgör heller inte hinder för att 

medlemsländerna inför eller bevarar bestämmelser som genererar positiv särbehandling i form 

av bestämda åtgärder. Eftersom att det ska avse att främja jämlikhet inom arbetslivet, 

motverka orättvis behandling eller uppväga för orättvis behandling som hör till 

diskrimineringsgrunderna i direktivets första artikel.47 Arbetslivsdirektivet syftar inte till att 

ha verkan på nationella regleringar vad gäller pensionsålder48 och det är upp till 

medlemsstaterna att bestämma om att åldersgränser vad gäller pensions- eller 

invaliditetsförmåner inte ska utgöra diskriminering.49  

 

3.4.2 Berättigad särbehandling på grund av ålder 

Undantagen som är nämnda tidigare i arbetet omfattar alla diskrimineringsgrunder i 

arbetslivsdirektivet, men det framgår av artikel 6 att medlemsstaterna tillåts använda 

särbehandling på grund av ålder. Detta utan att det ska anses som direkt diskriminering enligt 

artikel 2.2 a. Särbehandlingen ska ”på ett objektivt och rimligt sätt” vad gäller den nationella 

rätten motiveras av ”berättigade mål” angående arbetsmarknad, socialpolitik, 

sysselsättningspolitik eller yrkesutbildning. Utövandet av särbehandlingen ska därtill vara 

”lämpligt och nödvändigt”.50 I och med detta ska utövandet överensstämma med 

proportionalitetsprincipen, vilken går ut på att åtgärderna ska vara proportionerliga och inte gå 

längre än vad som faktiskt behövs för att nå målet.51 I artikeln anges exempel på 

särbehandling och under artikel 6.1 delas de upp enligt följande; det första gäller ett införande 

av bestämda villkor för unga eller äldre personer vid anställningens tillträde, olika 

arbetsvillkor, löneanspråk samt avskedande. Förutsatt att särbehandlingen utförs med avsikt 

att värna om eller att främja en anställning. Det andra exemplet handlar om minimivillkor vad 

gäller ålder, anställningstid vid rekrytering, yrkeserfarenhet eller fördelning av 

förmånserbjudanden. Slutligen anförs ett fastställande vad gäller krav på en högsta ålder vid 

                                                
46 Rådets direktiv 2000/78/EG, skäl 26 
47 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 7 
48 Rådets direktiv 2000/78/EG, skäl 14 
49 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 6.2 
50 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 6.1 
51 EUF, art. 5  
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rekrytering. Denna baseras på en efterfrågad utbildning för arbetet eller är beräknad 

upplärningstid för den resterande tiden till den sökandes pensionering.  

 

3.5 Praxis från Europeiska unionens domstol  
I EU-domstolen har det genom flertalet förhandsavgöranden prövats om det föreligger 

berättigad särbehandling på grund av ålder eller om det förelegat åldersdiskriminering.  

När en rad villkor infördes för yngre och äldre arbetstagare syftade de till att främja deras 

anställbarhet samt för att försvara dem.52 I den fortlöpande texten redogörs för olika 

förhandsavgöranden, vilka har exemplifierats i kapitel 3.4.2 vad gäller särbehandling enligt 

arbetslivsdirektivets artikel 6.1 a-c.  

 

Mål C-144/04 Mangold 

I målet Mangold behandlades nationell lagstiftning, vilken innebar att tidsbegränsade 

anställningsavtal kunde ingås utan inskränkningar när en arbetstagare fyllt 52 år. När 

klargöranden hade gjorts ifråga om visstidsdirektivet53 uttalade sig EU-domstolen om 

arbetslivsdirektivets regleringar, vilket väckt ett stort intresse. EU-domstolen anförde att 

principen om ett förbud mot de diskrimineringsformer som fastställs i arbetslivsdirektivet 

härstammar från internationella överenskommelser, såsom FN:s konventioner samt i allmänna 

institutionella sedvänjor hos medlemsstaterna.54 Således menade EU-domstolen att principen 

om förbud mot åldersdiskriminering skulle vara en allmän rättsprincip i gemenskapsrätten.55 

Gemensamma rättsprinciper är en hörnsten av primärrätten inom EU och innehar direkt 

effekt. Förbudet mot diskrimineringsgrunden ålder åberopas därmed inför de nationella 

domstolarna samt myndigheter inom medlemsstaterna. Detta blev omtvistat eftersom att EU-

domstolen åberopade och genomdrev principen om ett förbud mot åldersdiskriminering i ett 

fall som angick två privata parter, där implementeringstiden för arbetslivsdirektivet som 

principen hänvisade till ännu inte hade löpt ut. Domen ledde till stor uppståndelse där det 

övervägande motståndet handlade om att EU-domstolen hade gjort intrång på 

                                                
52 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 6.1a 
53 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFF, 
UNICE och CEEP. Direktivet avser bl.a. att motverka missbruk av visstidsanställningar, bilaga EFS-UNICE-
CEEP, klausul 1. 
54 I vilken mån dessa institutionella traditioner är gemensamma kan dock diskuteras, se McCrudden C, Prechal S, 
The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, European Commission, 
2009, s. 3 
55 C-144/04 Werner Mangold, REG 2005 s. I-9981, s. 75 
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medlemsstaternas socialpolitiska område. Överträdelserna hade genomförts med diffusa 

hänvisningar till internationella fördrag och gemensamma konstitutionella traditioner.56 

Artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet utgjorde därmed ett hinder för den aktuella nationella 

regleringen. 

 

Mål C-411/05 Palacios de la Villa  

Målet Palacios de la Villa handlade om en nationell reglering vilken godkände 

kollektivavtalsvillkor om obligatorisk pensionering av arbetstagare som fyllt 65 år och 

därmed uppnått pensionsålder samt motsvarade anspråken för rätt till avgiftsbaserad pension. 

Frågan som EU-domstolen arbetade utifrån var om lagen stred mot artikel 2.1 och artikel 6 i 

arbetslivsdirektivet. EU-domstolen anförde i domen att regleringen hade införts i syfte av en 

åtgärd inom nationell politik för att ”främja tillgången på arbete genom en bättre fördelning 

av arbetet mellan generationerna”,57 vilket enligt artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet är ett 

berättigat mål. Till följd därav ansåg EU-domstolen att avsikten med den nationella 

regleringen var att styra den nationella marknaden i syfte att exempelvis arbetslösheten skulle 

avta58 samt att ett dylikt sysselsättningspolitiskt mål även skulle anses vara berättigat.59 I skäl 

14 i arbetslivsdirektivet anges att de nationella bestämmelserna om pensionsålder inte ska 

påverkas av direktivets förbud mot åldersdiskriminering. EU-domstolen ansåg även att den 

spanska regeringens uppfattning, att regleringen var lämplig och nödvändig för att uppnå det 

avsedda ändamålet, inte var orimlig.60 I och med detta var det betydande att regleringen inte 

enbart visade respekt till ålder, utan även uppmärksammade att de berörda arbetstagarna 

skulle erhållas ekonomisk kompensation i form av en skälig ålderspension.61 Den kränkning 

som regleringen innebar, att de anställdas möjlighet till fortsatt arbete och att därmed tjäna 

ytterligare lön samt att pensionsrättigheter drogs in, uppvägdes alltså till den del av 

ålderspension de hade rätt till vid anställningstidens slut. EU-domstolen anförde även att 

möjligheten för parterna på arbetsmarknaden att ”med en icke obetydlig flexibilitet” genom 

kollektivavtal tillämpa systemet med obligatorisk pensionering. Därmed ska bestämmelserna 

                                                
56 Craig P, De Burca G, EU Law – Text, Cases and Materials, femte upplagan, Oxford University Press, 2011, s. 
892ff 
57 C-411/05 Palacios de la Villa, REG 2007 s. I-8531, s. 53 
58 Palacios de la Villa, s. 62 
59 Palacios de la Villa, s. 64 
60 Palacios de la Villa, s.72 
61 Palacios de la Villa, s. 73 
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anpassas utefter olika egenheter hos de berörda anställningarna och inte enbart efter den 

övergripande situationen på arbetsmarknaden.62 

 

Mål C-427/06 Birgit Bartsch  

Målet angår ett företag vars försäkringsfond vad gäller efterlevnadspensionen inte betalades ut 

till kvarlevande om denne är 15 år yngre än den avlidne arbetstagaren. I målet väckte änkan 

Birgit Bartsch talan i den tyska arbetsdomstolen där den högsta instansen begärde ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Saken var huruvida förbudet mot 

åldersdiskriminering skulle säkerställas i de nationella domstolarna, även i de fall där 

åldersdiskriminering inte hade någon koppling till gemenskapsrätten. Enligt EU-domstolen 

innefattade riktlinjerna för pension inte någon åtgärd av arbetslivsdirektivet, detta för att 

implementeringstiden vid den ifrågavarande tidpunkten hade löpt ut. I målet Mangold63 

fastställde EU-domstolen att förbudet mot åldersdiskriminering klassas som en allmän 

rättsprincip, vilken är oberoende av om implementeringstiden för arbetslivsdirektivet har gått 

ut eller inte. I målet Bartsch ansåg EU-domstolen att det inte förelåg något samband med 

gemenskapsrätten, det gjorde det dock i målet Mangold genom visstidsdirektivet.64 I detta fall 

behövde inte den nationella domstolen rätta sig efter förbudet mot åldersdiskriminering.  

 

Mål C-388/07 Age Concern England  

I målet Age Concern England väckte en välgörenhetsorganisation talan mot den brittiska 

regeringen, eftersom att de ansåg att arbetslivsdirektivet hade implementerats på ett sätt som 

inte var godkänt. Vidare ansåg välgörenhetsorganisationen att direktivet medförde en 

förpliktelse att lista den särbehandling som kan anses vara berättigad enligt artikel 6.1 i 

arbetslivsdirektivet. EU-domstolen anförde att berättigad särbehandling ska angå 

socialpolitiska mål som är av allmänintresse och som avviker från individuella skäl, vilka kan 

hänföras till situationer för arbetsgivare.65 Därefter klargjorde EU-domstolen att 

medlemsstaterna inte hade någon förpliktelse att införa någon särskild förteckning över de 

former av särbehandling som kan motiveras av ett berättigat mål.66 Artikel 6.1 i 

arbetslivsdirektivet utgör således inte någon uttömmande lista. Skulle det föreligga annan 

                                                
62 Palacios de la Villa, s. 74 
63 Fallet Werner Mangold med koppling till införandet av Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om 
visstidsarbete 
64 Rådets direktiv 1999/70/EG  
65 C-388/07 Age Concern England, REG 2009 s. I-1569, s. 46. Exempel på allmänna skäl som anges är 
kostnadsminimering samt en förbättrad konkurrenskraft 
66 Age Concern England, s. 43 
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särbehandling grundad på ålder än vad som angivits, kan den godkännas av medlemsstaterna 

utefter dess rättstraditioner och politiska prioriteringar, förutsatt att övriga krav enligt artikel 

6.1 är uppfyllda.67 Enbart för att det inte förekommer en precisering av avsikten bakom 

nationella regleringar ska inte särbehandling automatiskt anses vara motiverad.  

    

I ett liknande fall är det angeläget att en domstol utifrån sammanhanget kan fastställa den 

bakomliggande avsikten för särbehandlingen i och med att ta del av andra uppgifter.68 I 

sammanhanget har medlemsstaterna givits ett stort utrymme för bedömning vad gäller både 

vilket konkret socialpolitiskt mål bland flera som ska eftersträvas, men också vilka åtgärder 

som är adekvata för att verkställa syftet. Medlemsstatens allmänna påståenden, att en handling 

verkar för ett socialpolitiskt mål, är inte tillräckligt för att åtgärden ska betraktas vara 

motiverad och undantaget tillämpligt.69 Det är således medlemsstaten som har bevisbördan för 

att det anförda ändamålet eller avsikten är berättigat samt att beviskraven är höga.70 Det 

föreligget dock inget hinder för att medlemsstater framhåller åtskilliga socialpolitiska mål på 

samma gång som grund för en åtgärd. Om det föreligger flera mål samtidigt ska det inte 

utgöra något hinder för att dessa är berättigade i enlighet med undantagsbestämmelsen i 

artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.71 Det kan visa sig att målen hör samman med varandra eller 

att de eventuellt utgör rangordnade och avskilda målsättningar.72 Bland EU-domstolens 

rättsfall är det förhållandevis sedvanligt att olika mål anförs som grund för särbehandling, 

vilket i sig inte är särskilt häpnadsveckande med tanke på de komplexa strukturer som 

förekommer inom området för arbetsmarknad- och socialpolitik.73 Medlemsstaten har 

därutöver potential att växla mellan åtgärderna som vidtas i syfte att eftersträva ett berättigat 

mål, med respekt för ändrade förhållanden inom medlemsstaten. Exempelvis kan 

arbetsmarknaden ge anledning till att en medlemsstat antingen höjer eller sänker den 

lagstadgade pensionsåldern.74 Således kan de nationella myndigheterna anpassa åtgärderna 

beroende på hur situationen förhåller sig för att åstadkomma ett berättigat mål.  

 

 

                                                
67 Prop. 2007/08:95, s. 173 
68 Palacios de la Villa, s. 56-57 
69 C-45/09 Gisela Rosenbladt v. Oellerking Gebäudereinigungsges, mbH, s. 41 
70 Age Concern England, s. 65 
71 C-159/10 och 160/10, de förenade målen Gerhard Fuchs och Peter Köhler v. Land Hessen, s. 44 
72 Fuchs och Köhler, s. 46 
73 Frågan om koherens mellan olika åberopade mål behandlas i anknytning med rättsfallet C-88/08 David 
Hütter, REG 2009 s. I-05325.   
74 Palacios de la Villa, s. 69 
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Mål C-341/08 Domnica Petersen 

Målet Petersen gällde den nationella lagstiftningen, vilken stadgade en högsta åldersgräns om 

68 år för att arbeta som tandläkare ansluten till den nationella vårdförsäkringen. EU-

domstolen prövade först om regleringen mot undantaget stred mot artikel 2.5 i 

arbetslivsdirektivet om den allmänna säkerheten, därefter prövades artikel 6.1 inom samma 

direktiv. Olika mål angavs med åldersgränsen, dels var flera tandläkare som sagt anslutna till 

den allmänna sjukförsäkringen vilket medförde att kostnaderna var höga. Dels eftersträvades 

att säkerställa patientsäkerheten där hänsyn togs till prestationsförmågan, vilken minskade 

med åldern. Det fanns fyra undantag från åldersgränsen, det första var om tandläkaren erhållit 

ett tillstånd innan lagen infördes och denne inte hade arbetat de år som krävdes för 

pensionsersättning, då fick denne fortsätta tills dessa år hade verkställts. För det andra 

behövde inte åldersgränsen beaktas om det var brist på tandläkare inom regionen. Det tredje 

undantaget gällde om en tandläkare var på utbildning, hade semester eller var sjukskriven, i 

de fallen godkändes att en äldre arbetstagare över 68 år fick arbeta. Till sist åsyftade 

åldersgränsen tandläkare vilka var anslutna till det allmänna sjukförsäkringssystemet, 

resterande hade möjlighet att fullfölja sin verksamhet. Enligt EU-domstolen var de tre första 

undantagen samt åldersgränsen lämpliga och nödvändiga åtgärder för att åstadkomma syftet 

att generera en säker vård till patienterna. Dock omtvistades det fjärde undantaget, eftersom 

att det inte togs hänsyn till patientsäkerheten om privata tandläkare besöktes. Därmed skulle 

artikel 2.5 i arbetslivsdirektivet utgöra ett hinder mot bestämmelsen, därför att åtgärden inte 

verkade för att syftet uppnåddes. Skulle målet istället uppnå en mer fördelaktig ekonomi inom 

sjukvårdssystemet, är inte det fjärde undantaget tvivelaktigt. Detta eftersom att det privata 

sjukvårdsystemet inte finansierades av det allmänna.  

 

Tysklands regering anförde att avsikten var att fördela arbetet mellan generationerna samt att 

det var ett sysselsättningspolitiskt mål, vilket ansågs berättigat. Därefter gjordes en 

uttömmande prövning av regleringens lämplighet och nödvändighet för det aktuella fallet. 

EU-domstolen konstaterade att åldersgränsen kan utgöra ett absolut medel när det föreligger 

ett överskott av anslutna tandläkare alternativt i de fall det förekommer en latent risk för att 

liknande situationer kan uppstå. Går det inte att fastställa ett överskott, kan regleringen varken 

betraktas som lämplig eller nödvändig enligt EU-domstolen. I målet överlämnades 

prövningen av vilka omständigheter som förelåg till den nationella domstolen. EU-domstolens 

avsikt var att den nationella domstolen skulle bestämma målet med åtgärden. Den nationella 

domstolen ville även reda ut om fördelningen av arbetstillfällena mellan generationerna var 
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berättigat. Detta syfte prövades av EU-domstolen mot artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet samt 

möjligheten till särbehandling för att inverka på sysselsättningspolitiken och främjandet av 

sysselsättningen bland yngre personer. EU-domstolen ansåg att om det förelåg ett överskott av 

tandläkare var en åldersgräns lämplig och nödvändig för att öppna dörrarna på 

arbetsmarknaden för yngre personer. I och med detta skulle särbehandlingen vara kompatibel 

med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.  

 

Mål C-499/08 Ole Andersen  

I fallet Andersen berördes en dansk regel, vilken gav arbetstagare som blev uppsagda efter 

12,15 eller 18 år i tjänst avgångsvederlag som motsvarade en, två respektive tre månadslöner. 

Var arbetstagaren berättigad till ålderspension eller folkpension gällde dock inte denna 

förmån, oavsett om arbetstagaren ifråga avsåg att fortsätta arbeta eller att gå i pension. Vid 63 

års ålder och efter 18 år i tjänst blev Andersen uppsagd och valde att inte nyttja sin rätt att gå i 

pension. Istället anmälde sig Andersen till arbetsmarknaden som arbetssökande samt krävde 

sin tidigare arbetsgivare på avgångsvederlag med tre månadslöner, vilket denne inte gick med 

på utan hänvisade till undantaget om ålderspension. Den fackförening som Andersen var med 

i ställde därmed frågan om den nationella bestämmelsen utgjorde åldersdiskriminering. Enligt 

EU-domstolen utgjorde regeln direkt diskriminering, men däremot var avsikten att 

understödja arbetstagare med en lång arbetstid bakom sig och som blivit uppsagda att få ett 

annat arbete, som berättigat och därmed angick sysselsättningspolitiken. Även vägen till målet 

ansågs lämpligt, eftersom att det avstyrde att de uppsagda arbetstagarna tog ut både pension 

och avgångsvederlag. EU-domstolen konstaterade dock att bestämmelsen gick utöver vad som 

fordrades för att uppnå de socialpolitiska målsättningarna, eftersom att Andersen behandlades 

på detta orimliga sätt när han hade för avsikt att fullfölja sin karriär inom arbetslivet. Till följd 

därav kunde bestämmelsen inte berättigas av undantagen för särbehandling i artikel 2.1 

respektive artikel 6 i arbetslivsdirektivet.  

 

Mål C-45/09 Gisela Rosenbladt  

Målet Rosenbladt gällde giltigheten av ett allmängiltigförklarat kollektivavtal inom 

städbranschen, vilket innebar att anställningen upphörde automatiskt när arbetstagaren 

uppnådde pensionsåldern som i målet var 65 år förutsatt att inget annat avtalats. 

Kollektivavtalet grundades på en nationell reglering vilken inte medförde någon förpliktelse 

till obligatorisk pensionsavgång när arbetstagaren fyllt 65 år. Emellertid gav detta 

arbetsgivare och arbetstagare rätten att i kollektivavtal eller enskilt komma överens om på 
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vilket sätt anställningsförhållanden ska upphöra när arbetstagaren uppnått pensionsåldern.75 

Rosenbladt arbetade deltid som städerska och ansåg att hon utsatts för åldersdiskriminering 

eftersom att hon till följd av regleringen meddelades att hennes anställningsavtal skulle 

upphöra när hon fyllt 65 år.  

   Tysk domstol begärde ett förhandsavgörande där frågorna gällde huruvida det var förenligt 

med arbetslivsdirektivet att en lag stadgade att en anställning automatiskt skulle upphöra när 

den anställde nått pensionsålder samt att detta fick föras in i kollektivavtal eller personliga 

avtal. Enligt Tysklands regering var syftet med detta att uppnå en arbetsfördelning mellan 

generationerna för att underlätta ett inträde för de yngre personerna på arbetsmarknaden samt 

att de äldre ska få sin pension. I målet framkom att detta tillvägagångssätt för att tillämpa 

pension är vanligt förekommande bland medlemsländerna och vilar på en avvägning mellan 

ekonomiska, sociala, politiska samt demografiska överväganden. Till följd därav uppfattade 

EU-domstolen att syftet på ett objektivt och skäligt sätt motiverade särbehandlingen i enlighet 

med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet. Parterna skulle vara överens, en arbetsgivare kunde inte 

ensidigt besluta om anställningens upphörande. När upphörandet var aktuellt erhöll 

arbetstagarna pensionsersättning och EU-domstolen ansåg att en automatisk uppsägning inte 

var att se som en betydande kränkning. Förfarandet ansågs lämpligt och nödvändigt, vilket 

hade till följd att bestämmelsen inte motsattes av arbetslivsdirektivet. Vidare ansåg EU-

domstolen att klausulen i kollektivavtal om automatisk uppsägning för personer som uppnått 

pensionsålder inte motsattes av artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet. Den bakomliggande orsaken 

till detta var för att en arbetstagare skulle ha valbarheten till fortsatt arbete efter att denne fyllt 

65 år. Följaktligen var det inget arbetsförbud som åsyftades och därtill inkluderades personen 

av gällande diskrimineringslag, även efter 65 års ålder.  

 

Mål C-250/09 Vasil Ivanov Georgiev  

I fallet Georgiev avsåg bulgarisk lagstiftning att en universitetsprofessor som var 65 år inte 

skulle få behålla sin tillsvidareanställning, istället skulle denne erbjudas visstidsanställning för 

ett år åt gången i högst tre år. När universitetsprofessorn fyllde 68 år hade denne en skyldighet 

att avsluta sin anställning i förmån för pensionering. EU-domstolen hade att utreda om dessa 

nationella bestämmelser var förenliga med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet eller inte. 

Utredningen resulterade i att båda regleringarna utgjorde direkt diskriminering, eftersom att 

de bidrog till anställningsvillkor som dels inte var trygga och som dels var av sämre karaktär 

                                                
75 Rosenbladt, s. 39 
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än för yngre universitetsproffesorer. Enligt regeringen och universitetet skulle målsättningen 

med bestämmelsen vara att nå en föryngring av lärarkåren samt en samverkan generationerna 

emellan. Om denna målsättning skulle tas i bruk resulterar det i ökad erfarenhet samt en ökad 

kvalité på undervisningen. I tidigare domar76 från EU-domstolen som handlade om att 

underlätta för yngre personer att tillträda arbetsmarknaden, bekräftades att det var ett 

berättigat syfte att främja yngre personer samt att det var ett berättigat syfte enligt 

sysselsättningspolitiken. Införandet av en åldersgräns betraktades som lämplig eftersom att 

antalet tjänster som universitetsprofessor var begränsade. Den bestämda åldersgränsen på 68 

år var fem år högre än den lagstiftade ålderspensionen. Åldersgränsen hade inverkan på 

anställningsvillkoren, men den kunde inte betraktas kränka arbetstagarens anspråk, eftersom 

att denne erhölls en ekonomisk ersättning vid anställningens avslutande. Den aktuella 

bestämmelsen ansågs till följd därav inte vara oförenlig med arbetslivsdirektivet. Vad gäller 

visstidsanställningarna efter 65 års ålder, drog EU-domstolen en parallell med målet Mangold, 

vilket berörts tidigare i uppsatsen.77 EU-domstolen framhöll att det i föreliggande mål 

förekom olikheter eftersom att den bulgariska lagstiftningen inskränkte visstidsanställningen 

till tre år samt att den aktuella åldern var betydligt högre än i fallet Mangold, där 

åldersgränsen var 52 år. Bestämmelsen efterlevde anspråken i artikel 5.1 i ramavtalet om 

visstidsanställningar78 och medförde därtill att yngre personer som undervisar gavs möjlighet 

att bli professorer. Ändamålet och dess resurser var därmed berättigade, lämpliga samt 

nödvändiga.  

 

Mål C-229/08 Colin Wolf 

Målet Wolf är ett betydande fall för EU-domstolen gällande artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet 

eftersom att det är kopplat till fysisk förmåga. I målet sökte Wolf arbete inom brandkåren men 

nekades anställning eftersom att han hade överskridit lagbestämmelsen på en övre åldersgräns 

om 30 år, vilken tillämpades för liknande arbeten. Den nationella domstolen i Tyskland 

ifrågasatte om detta var förenligt med undantagsregeln i artikel 6.1 c i arbetslivsdirektivet. I 

skäl 18 framställs att räddningstjänster kan få särbehandla någon på grund av ålder i syfte att 

tillförsäkra dess funktionsduglighet. I artikel 4.1 utläses att egenskaper som har anknytning 

till en diskrimineringsgrund kan utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav och således vara 

berättigad särbehandling. Förmodligen skulle egenskapen av en ung ålder i det här fallet 

                                                
76 Palacios de la Villa och mål C-341/08 Domnica Petersen 
77 Mål C- 144/04 Mangold 
78 Rådets direktiv 1999/70/EG  
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medföra en bättre fysik, vilket är ett yrkeskrav för att kunna utföra arbetsuppgifterna inom 

räddningstjänsten. För arbetstagare som är 45 år fyllda medförs en minskad förmåga att 

prestera fysiskt och att anställa personer över 30 år, kan medföra att de personerna inte kunde 

utföra de krävande arbetsuppgifterna till skillnad från yngre arbetstagare. Således ansåg EU-

domstolen att åldersgränsen inte gick utöver vad som fordrades för att nå upp till 

målsättningen med en funktionsduglig och välfungerande brandstyrka. Detta i enlighet med 

artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet varpå fallet inte prövades mot artikel 6.1 c i nyss nämnda 

direktiv.  

   Anspråk på högsta ålder kan förekomma vid konstaterande av en högsta åldersgräns när det 

föreligger rekrytering, grundat på den utbildning som krävs för anställningen i fråga eller på 

att det fordras en relativt lång anställningsperiod innan personen i fråga ska pensioneras.79 En 

sammanfattning av de ovan behandlade målen från EU-domstolen anges i slutet av uppsatsen, 

se kapitel 6. 

 

                                                
79 Rådets direktiv 2000/78/EG, art. 6.1 c  
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4. Diskrimineringslagen 

Den svenska rätten är bunden av EU-rätten, vilket regleringar från arbetslivsdirektivet påvisar. 

Det förekommer däremot inte något grundläggande förbud mot åldersdiskriminering inom 

den svenska grundlagen. Utöver skrivelsen om RF 2:15 stadgas inom samma grundlag i 1:2 

att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde samt för den 

enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska även verka för att samtliga 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Vidare stadgas att 

diskriminering på grund av bland annat ålder ska motverkas. Bestämmelsen i RF 1:2 är ett 

program- eller målsättningstagande, vilket inte är rättsligt bindande, men ger vägledning för 

offentlig verksamhet. Detta innebär att enskilda inte rättsligt kan stödja sig på bestämmelsen 

inför en domstol. Däremot stadgas i RF 1:9 att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta opartiskhet och saklighet. Regeln är rättsligt 

bindande och kan utövas av enskilda.80 

 

4.1 Arbetslivsdirektivets implementering i svensk rätt 

Den svenska regeringen tillsatte, med anledning av arbetslivsdirektivet, en utredning för att 

behandla frågan om hur direktivet skulle införlivas inom den svenska rätten.81 Vad gäller 

kriteriet ålder nyttjade Sverige förlängningen av implementeringsfristen om tre år, vilket 

framgår av artikel 18 i arbetslivsdirektivet.82 Regleringarna skulle ha införlivats senast år 

2006, men verkligheten blev dock en annan då implementeringen av direktivet fördröjdes med 

drygt två år. Anledningen till detta var att regeringen vid den tiden utredde frågan om att 

inkorporera de olika diskrimineringslagarna som redan förekom till en samlad 

diskrimineringslagstiftning. Trots visad hänsyn till faktorer som exempelvis tydlighet och 

överskådlig laganvändning, tilldelades regeringen kritik när de skulle driva igenom 

förslaget.83 Den nuvarande diskrimineringslagen ersatte sju äldre svenska 

diskrimineringslagar av olika karaktärer.84 I DL stadgas ett diskrimineringsförbud utifrån 

                                                
80 SOU 2010:60, Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, Elanders Sverige AB, Stockholm 2010, ISBN 
978-91-38-23437-2, s. 50 
81 Kommittédirektiv 2000:106 – Ett utvidgat skydd mot diskriminering 
82 Även Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland förlängde implementeringsfristen med tre år, 
Danmark förlängde den dock med ett år. Se Kommissionens MEMO/08/69, 31/01/2008 
83 Se exempelvis prop. 2007/08:95, s. 84 
84 De berörda lagarna var Jämställdhetslagen (1991:433), lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
funktionshinder, lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning,         
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följande sju grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. 

Inledningsvis hade begreppet ålder ett snävare tillämpningsområde än de övriga 

diskrimineringsgrunderna och var vid DL:s tillkomst år 2009 gällande enbart inom områdena 

för arbetsliv och utbildning. Samma år tillsatte regeringen en utredning kring frågan om att 

bredda skyddet mot åldersdiskriminering att inkludera fler områden.85 Skyddet mot 

diskrimineringsgrunden ålder kom år 2013 att utökas till flera områden som exempelvis 

social- och arbetslöshetsförsäkringar samt varor och tjänster. Diskrimineringslagen syftar 

sammanfattningsvis till att motverka diskriminering och därmed främja lika rättigheter samt 

möjligheter oavsett bland annat ålder. Lagen är även tvingande, vilket innebär att avtal som 

inskränker andras rättigheter eller skyldigheter enligt lag inte har någon verkan. 

Diskrimineringsförbuden inom de olika samhällsområdena är inte absoluta, utan gäller i 

varierande omfattning med undantag som kan vara mer generellt utformade eller mer 

specifika för de olika diskrimineringsgrunderna. 

 

4.2 Direkt diskriminering ur svensk synvinkel  

Direkt diskriminering får inte förekomma, lika fall ska behandlas lika. I DL stadgas att direkt 

diskriminering är aktuellt när en människa missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

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

Detta om missgynnandet har samband med exempelvis ålder.86 Således förekommer tre 

nyckelord, vilka är avgörande för om direkt diskriminering förkommer nämligen 

missgynnande, jämförelse och orsakssamband.87  

 

4.2.1 Missgynnande 

En förutsättning för att direkt diskriminering har ägt rum är att någon har missgynnats. 

Kriteriet missgynnad innebär att exempelvis en äldre person som söker ett arbete eller är en 

arbetstagare försätts i en sämre position eller går miste om en förbättring etcetera. Medför 

                                                                                                                                                   
forts. lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lag (2003:307) om förbud mot 
diskriminering, lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever. 
85 Kommittédirektiv 2009:72 - Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder 
86 Gunnarsson Å, Svensson E-M, Genusrättsvetenskap, Studentlitteratur AB, Lund 2009, upplaga 1:1, ISBN 
978-91-44-03672-4, s. 75ff 
87 SOU 2010:60, a.a. s. 56 
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detta en skada eller nackdel för den enskilde är det att anses som ett missgynnande. 

Avgörande är den negativa effekten och exempel på detta är att en arbetssökande inte kallas 

till en anställningsintervju eller att en arbetstagare inte delges en befordran. Obehag och 

personligt lidande till följd av trakasserier kan även utgöra en grund för missgynnande och 

denna behandling kan utgöra både aktiva handlingar eller underlåtenhet att handla.88  

 

4.2.2 Jämförelsen 

Om en person anser att denne har blivit diskriminerad i en situation ska en jämförelse göras 

med hur någon eller några andra personer har behandlats, blivit behandlade eller skulle ha 

blivit behandlade. Behandlingen kan enbart avse diskriminering om jämförelsen visar en 

avvikelse från hur någon annan person som befinner sig i en jämförbar situation behandlats. 

Vanligen görs jämförelser mellan två faktiska personer, exempelvis två arbetstagare. Skulle 

det inte finnas en verklig person att jämföra med, får jämförelsen göras med en tänkt 

jämförelseperson. För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt ska personerna befinna sig 

i situationer som är rimliga att jämföras i, men andra ord i en jämförbar situation. Anses det 

rimligt och naturligt att olika personer behandlas lika befinner sig dessa i en jämförbar 

situation. Kriteriumet jämförbar situation kan ha olika betydelser beroende på i vilken 

situation diskrimineringen har skett. Inom arbetslivet kan en jämförbar situation ha betydelse 

exempelvis vid en jämförelse av två arbetssökande varav den ene sökande innehar de rätta 

kvalifikationerna för arbetet. Skiljer sig de arbetssökandes meriter åt på ett tydligt sätt så att 

de inte befinner sig i en jämförbar situation, kan inte jämförelsen utvisa att den arbetssökande 

som innehar de sämre meriterna diskriminerats.89  

 

4.2.2.1 Särskilt om jämförelsen vid påstådd åldersdiskriminering  

Vid jämförelser mellan faktiska personer förutsätts inte att de som jämförs ska inneha samma 

ålder. Har två anställda likvärdiga kvalifikationer och personliga förutsättningar är de, 

oberoende av varandras ålder, i en jämförbar situation. Om det görs en jämförelse mellan 

dessa personer kan diskriminering vara aktuellt. Åldersskillnader kan även spegla att en 

arbetstagare nått en annan befattning inom verksamheten, det förekommer därmed en skillnad 

vad gäller deras erfarenheter. Detta kan medföra att åldersskillnader försvårar eller omöjliggör 

                                                
88 SOU 2010:60, a.a. s. 56. Se även Källström K, Malmberg J, Anställningsförhållandet, Edita, Västerås 2013, 
upplaga 1:3, ISBN 978-91-7678-845-5, s. 88ff 
89 SOU 2010:60, a.a. s. 56ff  
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en faktisk jämförelse personerna emellan. Således kan det i praktiken vara komplicerat att nå 

framgång med ett yttrande om åldersdiskriminering efter en konkret jämförelse. Därmed är en 

hypotetisk jämförelse att föredra, exempelvis misstänkt lönediskriminering på grund av ålder. 

I det fallet bör frågan ställas om vilken lön arbetstagaren skulle ha haft om arbetsgivaren inte 

hade fäst avseende vid arbetstagarens ålder.90    

 

4.2.3 Orsakssambandet  

Den tredje förutsättningen för att direkt diskriminering ska ha ägt rum är att det förekommit 

ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Orsakssambandet kan 

vara både svagt och starkt, det är som mest starkt när det förekommer en tydlig avsikt att 

missgynna en person utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Emellertid är inte en 

diskriminerande avsikt nödvändig för att utgöra diskriminering. Missgynnar en person en 

annan person i syfte att tillmötesgå en tredje persons önskemål föreligger ett orsakssamband. 

Det är tillräckligt om hänsyn tas till någon av diskrimineringsgrunderna, den aktuella 

diskrimineringsgrunden behöver alltså inte vara det enda avgörande skälet. Orsakssambandet 

är därmed uppfyllt när diskrimineringsgrunden är en av de faktorer som utgör motivet till det 

missgynnande bemötandet. Missgynnandet måste inte vara utfört gentemot 

diskrimineringsgrunden, det räcker med att missgynnandet har ett samband med denna. 

Orsakssambandet föreligger när en människa har diskriminerats av en anledning som har ett 

samband med dennes egen anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna. Förbudet 

sträcker sig även till ytterligare två fall, nämligen ”felaktigt förmodad” tillhörighet till någon 

av de skyddade grupperna. Den andra situationen är då en människa diskrimineras eftersom 

att denne har en anknytning till någon annans tillhörighet till en av 

diskrimineringsgrunderna.91   

 

4.2.3.1 Särskilt om orsakssambandet vid påstådd åldersdiskriminering  

Om en arbetstagares ålder helt öppet anförs som skäl vid exempelvis tillämpning av en 

bestämmelse i ett kollektivavtal som tar hänsyn till ålder, är orsakssambandet tydligt mellan 

den diskriminerande handlingen och ålder som diskrimineringsgrund. Det förekommer även 

situationer där sambandet med ålder är indirekt och det är därmed mindre tydligt. Skulle en 

                                                
90 SOU 2010:60, a.a. s. 58 
91 SOU 2010:60, a.a. s. 58 
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arbetsgivare som skäl för ett visst handlande framhäva att anställningstid, kunskap eller 

liknande är av stor betydelse är detta faktorer vilka främjar äldre personer. Om arbetsgivaren 

däremot anför kunskap om datorer, flera resor i tjänsten eller fysisk styrka medför det att flera 

yngre arbetstagare gynnas. Dessa situationer kännetecknar indirekt diskriminering och 

följdfrågan blir således om dessa omständigheter typiskt sett utgör ett missgynnande av yngre 

respektive äldre personer.92  

 

4.3 Indirekt diskriminering ur svensk synvinkel 
Indirekt diskriminering är ett förbud som vanligen brukar beskrivas som att olika fall ska 

behandlas olika, hänsyn ska alltså tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Indirekt 

diskriminering avser att en person missgynnas genom en tillämpning av regleringar, ett 

kriterium eller ett beteende vilket framstår som neutralt men som kan komma att missgynna 

en person med exempelvis en högre ålder.93 Detta såvida inte regleringen, kriteriet eller 

beteendet innehar ett berättigat syfte och de sätt som tillämpas är adekvata för att syftet ska 

uppnås. För att utreda om indirekt diskriminering har tillämpats är missgynnande, jämförelse 

samt intresseavvägning kriterier som är avgörande.94  

 

4.3.1 Missgynnande 

Missgynnande i fråga om indirekt diskriminering har samma innebörd som missgynnande vid 

direkt diskriminering, faktisk liden skada, obehag eller annan nackdel.  

En missgynnande situation uppstår när en person nyttjar en reglering, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som först har inverkan av att vara neutralt men som sedan vid en närmare 

granskning missgynnar människor som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna. Detta visar 

sig eftersom att de människorna i förhållande till andra människor har det mer mödosamt att 

motsvara kriteriet, regleringen eller beteendet. Förfaringssättet kan även medföra en negativ 

effekt för dessa människor.95  

 

                                                
92 SOU 2010:60, a.a. s. 59 
93 Diskrimineringslag (2008:567), 1:4 1st. 2p. Se även Gunnarsson Å, Svensson E-M, a.a. s. 75ff 
94 SOU 2010:60 a.a. s. 60 
95 SOU 2010:60 a.a. s. 60 
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4.3.2 Jämförelsen  

För att fastställa om ett krav behandlar personer ur en viss grupp orättvist ska en jämförelse 

göras mellan den grupp som personerna i fråga tillhör samt en annan grupp. Jämförelsen ska 

inrikta sig på den andel som kan, eller inte kan, motsvara kravet som uppställs i de grupper 

som jämförs. Går det att utläsa en betydande skillnad grupperna emellan vad gäller 

personernas förmåga att uppfylla kravet talar detta för indirekt diskriminering. Det är av 

betydelse att se skillnaden mellan de personer som kan respektive de personer som inte kan 

tillfredsställa kravet i de grupper som jämförs. Detta eftersom att personerna ska anses ha 

missgynnats genom det specificerade kravet.96  

 

4.3.3 Intresseavvägningen  

Ett kriterium, en reglering eller ett förfarande ges ett visst utrymme att tillämpas, fastän detta 

medför en negativ effekt och möjliggör för att missgynna människor som har samband till 

någon av diskrimineringsgrunderna. Denna så kallade intresseavvägning har en avgörande roll 

för frågan om ett visst beteende ska vara tillåtet eller om det utgör indirekt diskriminering. För 

att en handling som medför negativa effekter för en viss grupp personer inte ska vara 

förbjuden ska två krav vara uppfyllda. Till att börja med ska avsikten vara objektivt 

godtagbar. När det är bestämt att ett neutralt kriterium etcetera missgynnar en grupp personer 

är frågan om den som använder sig av detta kriterium strävar efter att uppnå ett angeläget 

syfte. För att detta syfte ska ges företräde framför principen om icke diskriminering ska det 

vara värt att skydda samt tillräckligt starkt för att väga tyngre. För det andra ska handlingen 

vara nödvändig och lämpad för att uppnå syftet. Förekommer det andra handlingsalternativ 

som inte är diskriminerande och som avser att utgöra ett godtagbart syfte utgör missgynnandet 

i princip indirekt diskriminering, vilket strider mot lagstiftningen. Intresseavvägningen 

innebär att ett kriterium etcetera kan prövas utifrån verksamhetsbehovet hos exempelvis en 

arbetsgivare. Förutom ett acceptabelt verksamhetsbehov bör även tillämpningen av nationella 

regler, vilka är ämnade att tillgodose samhälleliga syften inom ramen för ett lands social- eller 

sysselsättningspolitik godtas. Lagbestämmelser vilka syftar på exempelvis ett krav på svenskt 

medborgarskap anses vara berättigade, lämpliga och nödvändiga.97 Det förekommer ett 

generellt undantag beträffande ålder, nämligen åldersdiskriminerande åtgärder, vilka är 

                                                
96 SOU 2010:60, a.a. s. 61 
97 Prop. 2007/08:95, s. 490ff. se även SOU 2010:60, a.a. s. 61 
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proportionella.98 Särbehandling på grund av ålder är således godtagbart förutsett att syftet 

anses vara berättigat samt att åtgärden är ändamålsenlig och därmed inte går över gränsen. 

Det anförs i motiven att äldre arbetstagares ökade behov av återhämtning utgör exempel på 

syften vilka anses vara godtagbara.99 

 

4.4 Bevisbörda  

Vid rättsprocesser gällande diskriminering förekommer en bevisbörderegel,100 vilken medför 

en bevislättnad för den som anser sig ha blivit missgynnad och regeln gäller för samtliga 

former av diskriminering inom DL. Regleringen innebär att om personen som anser sig vara 

missgynnad visar omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering eller 

repressalier har inträffat, är det svaranden som ska motbevisa att detta har ägt rum. Denna 

bestämmelse motsvarar artikel 10 i arbetslivsdirektivet och dess avsikt är att bistå kärande att 

göra sin rätt att slippa bli diskriminerad gällande.101 Om liknande förhållanden uppvisas av 

käranden och bevisbördan därmed ändrar karaktär, är det arbetsgivarens uppgift att visa att 

det inte föreligger något samband mellan missgynnandet och någon av 

diskrimineringsgrunderna i lagstiftningen. En exemplifiering på detta kan vara ett 

rekryteringsfall där arbetsgivaren kan bevisa att kärandens ansökningshandling inte 

framkommit och därmed inte bedömts. Om arbetsgivaren kan bevisa att ett annat skäl, som 

inte är diskriminerande, utöver någon av diskrimineringsgrunderna legat bakom 

missgynnandet föreligger inget orsakssamband. Således har inte diskriminering förelegat, men 

skulle det visa sig att arbetsgivaren misslyckas med att motbevisa detta och rekvisiten för 

diskriminering är uppfyllda, kommer rätten att fastslå att det förelegat diskriminering.  

  

4.5 Aktiva åtgärder  

Arbetsgivare som innehar minst 25 anställda ska vart tredje år upprätta en 

jämställdhetsplan,102 vilken ska innehålla en översikt på behövliga och planerade åtgärder103 

samt även en översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner.104 

                                                
98 DL 2:2 4p. 
99 Källström K, Malmberg J, a.a. s. 94 
100 DL 6:3 
101 Regeln härrör från bevisbördedirektivet 97/80/EG, se prop. 2007/08:95, s. 442   
102 Se DL 3:13 
103 Se DL 3:4-9 
104 Se DL 3:11 
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Bestämmelsen innefattar inga särskilda frågeställningar i förhållande till ålder och 

rapporteringsskyldigheten bör utan större olägenheter kunna omfatta aktiva åtgärder med 

hänsyn till ålder likt de övriga diskrimineringsgrunderna. Regleringarna om aktiva åtgärder 

har dock getts kritik av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att vara otydliga.105 

Slutsatser kan även påvisa att regleringarna om aktiva åtgärder visar på att en viss 

ineffektivitet förekommer, genom att de aktiva åtgärderna genomförs med otillräcklig 

systematik och av diverse insatser, vilka inte kan föras samman eller åstadkommer 

kontinuerligt. När det kommer till att medvetandegöra frågor om diskriminering för 

arbetstagarna är slutsatsen tämligen beklämmande: -”I arbetslivet har det inte gått att påvisa 

en ökad förståelse eller kunskap om diskrimineringsfrågor som kan hänföras till 

arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder”.106 I utredningen understryks även att: - ”lagarna 

har utgjort ett adekvat stöd för olika myndigheter, organisationer och enskilda personer i 

arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter” och tillsammans med en fortlöpande 

uppföljning har det föreslagits en förbättring vad gäller arbetet med aktiva åtgärder på 

arbetsplatserna.107 I sammanhanget har de fackliga organisationerna framfört förslag på att 

aktiva åtgärder ska regleras i kollektivavtal. Enligt organisationerna skulle detta leda till att 

bestämmelserna effektiviserades och tillämpades oftare, till skillnad från om enbart generell 

lagstiftning förekom.108 Det fastslogs dock att en orsak till att semidispositiviteten 

avlägsnades i den äldre jämställdhetslagen, var för att parterna inte hade något starkt intresse 

för åtgärdsarbetet. Intresset tycktes för den delen inte heller ha ökat något anmärkningsvärt. 

Omständigheter visar däremot för att: -”främjandearbete ligger vid sidan om de frågor som 

parterna prioriterar”.109 

 

 
4.6 Förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen samt dess 

undantag  

Diskrimineringsgrunden ålder ligger i framkant vad gäller undantag, varpå flertalet av dem 

framhålls i DL 2:2. Undantagen infördes i lagstiftningen eftersom att det förekom ett stort 

antal författningar och bestämmelser, vilka vid DL:s tillkomst ansågs kunna stå i strid mot 

                                                
105 Kommittédirektiv 2012:80 - Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter, s. 2 
106 SOU 2010:7 - Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat 
arbete på tre samhällsområden, s. 143   
107 SOU 2010:7, s. 145  
108 Kommittédirektiv 2012:80, s. 3   
109 SOU 2010:7, s. 21ff   
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förbudet mot åldersdiskriminering. Den första, tredje samt fjärde punkten i nämnda paragraf 

är relevant i fråga om ålder. Den första punkten angår yrkeskrav och utgör därmed en 

möjlighet att uppmärksamma en särskild egenskap eller förmåga hos en arbetssökande 

alternativt hos en arbetstagare som en merit. Sålunda aktualiseras frågeställningar som angår 

indirekt diskriminering, men vad gäller intresseavvägningen angående indirekt diskriminering 

i DL 1:4 2p. är rekvisiten snarlika. Den tredje punkten fastställer ett absolut undantag för 

åldersgränser för rätt till förmåner, vilka främst är anknutna till pension. Slutligen utgör den 

fjärde punkten ett allmänt undantag från diskrimineringsförbudet vad gäller ålder. I 

propositionen har regeringen framhållit att utgångspunkterna för prövningen av detta 

allmänna undantag utgör detsamma som för intresseavvägningen vid frågor om indirekt 

diskriminering.110 Förekomsten av DL 1:4 2p. ansågs följaktligen inte vara tillräcklig vad 

gäller ålder och det allmänna undantaget kan därmed betraktas som ett understrykande av de 

inskränkningar vilka når förbudet mot åldersdiskriminering. Inom arbetslivsdirektivet ges de 

motsvarande undantagen en framträdande plats. Det inledande undantaget i DL 2:2 utgör ett 

”verkligt och avgörande yrkeskrav”, vilket motsvarar artikel 4.1 inom arbetslivsdirektivet. I 

direktivets ingress utläses i punkt 23 att undantaget är tillämpligt under synnerligen 

begränsade omständigheter, vilka ska ges en restriktiv tolkning.111 Regeringen anger i 

propositionen att yrkeskrav förväntas ses som yrkeskvalifikationer, meriter eller 

förutsättningar för att kunna genomföra ett angenämt arbete. Yrkeskravet ”verkligt” avser ett 

krav som inte är påhittat eller ses som en förevändning, vilken undanhåller den konkreta 

orsaken till varför individen diskriminerats i fråga om beslutet vad gäller anställning eller 

befordran. Förutom detta ska kravet vara avgörande och det innebär att det ska vara fråga om 

en egenskap eller en förmåga hos en arbetssökande, vilken utgör att denne kan utföra 

arbetsprestationen på ett bättre sätt än andra personer. Därmed motiverar förmågan eller 

egenskapen en arbetssökande att vinna försteg gentemot andra sökande. De uppställda kraven 

lämpligt och nödvändigt ska därmed leda till ett önskat resultat samt att resultatet inte kan 

uppnås genom andra, mindre ingripande insatser.112 EU-domstolen har tydliggjort att det inte 

är grunden för särbehandlingen såsom ålder som ska utgöra ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav. Det är egenskapen vilken har samband med ålder som ska tillgodogöra samma 

krav.113 Yrkeskraven inom DL, vilket framgår ovan, är enbart tillämpliga vid anställningar, 

befordran samt utbildning för befordran. Dock har EU-domstolen tillämpat yrkeskrav som är 

                                                
110 Prop. 2007/08:95, s. 179   
111 Se även C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach v. Deutsche Lufthansa AG, s. 72   
112 Prop. 2007/08:95, s. 158   
113 C-229/08 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, s. 35   
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åldersrelaterade, även i förhållande till anställningens upphörande i de fall en anställd bedöms 

sakna de aktuella yrkeskraven för arbetet. Situationer likt dessa täcks inte av DL 2:2 1p, 

snarare enligt LAS 7§ vilken stadgar uppsägning av saklig grund eller alternativt under det 

generella undantaget i punkt fyra i fråga om bestämmelser angående en sådan uppsägning. 

Varför undantaget för yrkeskrav i DL inte inrymmer uppsägningssituationer medför inte något 

egentligt rättsligt problem i förhållande till arbetslivsdirektivet. Detta eftersom att vad som 

nämnts är ett minimidirektiv där regleringar som är mer fördelaktiga är beviljade. Sambandet 

med LAS beskrivs i kapitel 4.6.1.2.  

 

4.6.1 Undantag från diskrimineringsförbuden  

Diskrimineringsförbuden är inte tillämpliga i de fall arbetets natur och sammanhang bidrar till 

att det är tvunget att beakta diskrimineringsgrunden.114 En snäv tillämpning av undantaget bör 

göras och det ska vara fråga om ett yrkeskrav som har en avgörande roll. Detta innebär 

exempelvis att det ska vara fråga om en egenskap eller en förmåga som sammanhänger med 

en diskrimineringsgrund, men som resulterar i att en individ är mer lämpad än en annan vid 

beslut om exempelvis en anställning.115 Ett annat tillåtet undantag är då en person 

missgynnats men där avsikten med åtgärden var att åstadkomma rättvisa mellan grupperna, 

vilket benämns positiv särbehandling. Enligt EU-rätten är positiv särbehandling tillåten så 

länge diskrimineringsgrunden inte automatiskt och ovillkorligen ger företräde. Vid 

anställningsförhållanden ska en objektiv bedömning göras av samtliga arbetssökandes meriter 

samt deras personliga egenskaper. Med andra ord tillåter EU-rätten enbart positiv 

särbehandling i form av indirekt diskriminering vilket innebär att missgynnandet, som tidigare 

nämnts, ska vara berättigat och ändamålsenligt.116 

 

4.6.1.1 Behov av undantag   

Det sakliga behovet för undantag i Sverige är, enligt Diskrimineringskommittén, större vad 

gäller ålder än för de övriga grunderna för diskriminering. Diskrimineringskommittén 

framhöll även att förbudet på samhällsområdet för tjänster, varor och bostäder bör förenas 

med ett undantag. Detta syftar till att undvika att särbehandling på grund av ålder, vilken kan 

anses befogad, inte ska bli förbjuden. Det är av stor vikt att förbudet förenas med undantag för 

                                                
114 Se DL 2:2 1p. 
115 Prop. 2007/08:95 s. 502 
116 Källström K, Malmberg J, a.a. s. 95 
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att inte ett berättigat hänsynstagande till ålder ska träffas av det förbud som föreslås. I 

förslaget till det nya EU-direktivet framlades att medlemsstater får acceptera särbehandling på 

grund av ålder på villkor att denna är berättigad. Inga hinder mot bestämda åldersgränser vad 

gäller tillgång till bland annat varor och tjänster görs enligt direktivet. Medlemsstaterna kan 

även godkänna särbehandling vad angår finansiella tjänster förutsatt att särbehandlingen 

baseras på riskbedömningar där ålder eller funktionshinder används som bestämmande faktor. 

Detta förutsatt att bedömningen bygger på relevant och tillförlitlig statistik samt, vilket 

påtalats tidigare, att särbehandlingen är proportionerlig.  

Regeringen anför i förarbetena117 till DL, vid behandlingen av åldersdiskrimineringsförbudet 

inom arbetslivet, att den ansåg att en inskränkning i avsaknad av undantag kunde innebära 

oönskade olägenheter för både yngre och äldre arbetstagare. Således var det inte givet att ett 

diskrimineringsförbud som inte innefattade ett undantag innebär en starkare ställning för 

yngre eller äldre, än en förbudsregel som lämnar utrymme för avvikelser från huvudregeln. 

Ett undantag från diskrimineringsförbudet kan därmed inte utan vidare anses utgöra en 

nackdel för varken yngre eller äldre arbetstagare.118  

 

4.6.1.2 Sambandet med Lag (1982:80) om anställningsskydd 

Enligt LAS 32 a § ges en arbetstagare rättigheten att ha kvar sin anställning fram till en ålder 

av 67 år. Därefter minskar skyddet mot uppsägning och skyddet för företrädesrätten till 

återanställning utesluts helt, enligt LAS 33§.119 I LAS 5§ stadgas att tidsbegränsade avtal får 

ingås med personer som fyllt 67 år. Det kvarstår vidare bestämmelser i LAS vilka indirekt 

påverkas av arbetstagarens ålder. Turordningsreglerna påverkas av en arbetstagares 

anställningstid när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist i enlighet med LAS 22§. Om 

en arbetstagare har längre anställningstid än en annan, har denne företräde vid återanställning, 

enligt LAS 25§. Är fallet som så att arbetstagare innehar lika lång anställningstid, är det deras 

ålder som är avgörande, enligt LAS 26§. Bestämmelserna i LAS förekommer eftersom att de 

skyddar framförallt äldre arbetstagare samt främjar sysselsättningspolitiken. Således strider 

inte bestämmelserna mot arbetslivsdirektivet, enligt regeringen.120 

 

                                                
117 Prop. 2007/08:95 s. 175 
118 SOU 2010:60 a.a. s. 114 
119 Se även Numhauser-Henning A, a.a. s. 2  
120 Prop. 2007/08:95 s. 182-183 
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4.7 Diskrimineringsombudsmannens talerätt  

I samband med att DL instiftades i svensk lag inrättades även 

Diskrimineringsombudsmannen, vilken ersatte de fyra tidigare ombudsmännen mot 

diskriminering. DO har till uppgift att se till att lagen efterföljs121 och dennes främsta uppgift 

är att försöka få dem som omfattas av lagen med egen vilja följa den. I arbetsrättsliga tvister 

där det har skett en överträdelse mot DL kan DO ha rätt att föra talan för enskilda 

arbetssökande eller arbetstagare i AD. Detta förutsatt att den enskilde har gett ett 

godkännande samt att DO finner att en dom i tvisten har ett betydande värde för 

rättstillämpningen. DO:s talerätt är subsidiär gentemot de fackliga organisationerna, vilket 

innebär att DO enbart tillåts att föra talan för enskilda om den fackliga organisationen, med 

stöd av LRA,122 har rätt att föra talan om något skäl underlåter det. Vad gäller personer som 

inte innehar medlemskap i en facklig organisation, kan DO föra talan enligt de förutsättningar 

som nämnts ovan, nämligen samtycke från den enskilde samt om det förekommer särskilda 

skäl.123  

 

4.8 Diskrimineringsersättning  

Bryter en person mot förbuden om diskriminering, repressalier eller om denne inte uppfyller 

sina åtaganden vad gäller skyldigheten att utreda och vidta lämpliga åtgärder mot trakasserier 

ska denne enligt DL utge diskrimineringsersättning.124 Diskrimineringsersättning utges för 

den kränkning som överträdelsen innebär och ska även avskräcka från ytterligare 

överträdelser av lagen. En av regeringens propositioner inleds: - ”Det ska kosta att 

diskriminera”,125 vilket även syftar till att verka avskräckande för att motverka 

diskriminering. Föreligger särskilda skäl kan diskrimineringsersättningen sättas ned helt eller 

delvis. Lagstiftningen syftar till att generera ett civilrättsligt påföljdssystem vilket har till 

uppgift att täcka samtliga förbud mot diskriminering, repressalieförbudet samt anspråket på 

att utreda och åtgärda trakasserier. Diskrimineringsersättning är en relativt ny påföljd vilket 

ersätter det tidigare allmänna skadeståndet.126 I betänkandet från 1990:41 ansågs att 

skadeståndsnivåerna skulle vara högre i syfte att vara mer avskräckande, men detta 

                                                
121 Se DL 4:1 
122 Se Lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 4:5 
123 Gellner L, Sydolf L, a.a. s. 46ff 
124 DL 5:1 
125 Prop. 2007/08:95 s. 390 
126 Fransson S, Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen – En kommentar, Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2010, 
upplaga 1:1, ISBN 978-91-39-11066-8, s. 490ff 
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avvisades.127 I regeringens proposition till 2001 års jämställdhetslag togs frågan upp igen och 

högre skadeståndsnivåer eftersträvades. Till stöd för kraven om högre skadeståndsnivåer har 

även EU-rättens krav på avskräckande påföljder och effektivitet åberopats.128  

 

4.9 Synpunkter på implementeringen 

När diskrimineringslagen infördes valde regeringen att inte föreslå ett förbud vad gäller 

åldersdiskriminering, vilket berörde samtliga samhällsområden som inte omfattades av 

arbetslivsdirektivet. Detta motiverades av att Diskrimineringskommitténs ställningstaganden 

inte utgjorde ett godtyckligt underlag för att gå vidare med frågan om diskrimineringsgrunden 

ålder inom dessa områden. Dessutom ställde inte EU-rätten några krav på detta, men 

regeringen ansåg att frågan borde tas upp i ett annat sammanhang. Uppdraget129 utgick från ett 

föreslaget skydd mot att åldersdiskriminering skulle införas på de samhällsområdena vilka 

inte innehar ett sådant skydd i DL, bortsett från civil- och värnplikten. Utredningen syftade till 

att samtliga diskrimineringsgrunder ska inneha samma skydd. När förbudet mot 

åldersdiskriminering skulle införas var det inte frågan om ett förbud mot 

diskrimineringsgrunden ålder skulle införas, utan hur förbudet skulle instiftas. Innebörden av 

detta är att överväga om och när undantag behövs från de föreslagna förbuden.130 Europeiska 

kommissionen redovisade år 2008 ett förslag till ett nytt direktiv mot bland annat 

åldersdiskriminering. Direktivet syftar till att nyttjas vid frågor om bland annat socialt skydd. 

EU-rätten krävde ett förbud mot diskrimineringsgrunden ålder inom de samhällsområden som 

omfattades av uppdraget och utgångspunkten var att lämnade förslag skulle vara förenliga 

med direktivförslaget.131  

                                                
127 Prop. 1990:91:113 - Om en ny jämställdhetslag m.m., s. 91 
128 Prop. 1999/2000:143 – Ändringar i jämställdhetslagen m.m., s. 58 
129 SOU 2010:60 
130 SOU 2010:60 a.a. s. 75 
131 Kommittédirektiv 2008/0140/APP - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, KOM 
(2008) 426. 
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5. Svensk praxis om åldersdiskriminering 

I målet AD 2011 nr 37 förelåg en tvist mellan SAS och DO. Bakgrunden till målet var 

huruvida SAS haft saklig grund för uppsägning med anledning av arbetsbrist, i enlighet med 

LAS 7§, av 25 arbetstagare samt om dessa utsatts för åldersdiskriminering. En avtalsturlista 

hade upprättats av SAS och den lokala fackföreningen där det kunde utläsas att de personer 

som var uppsagda hade en ålder över 60 år och därmed rätt till pensionsersättning. I och med 

avtalet fråntogs de uppsagda dess företrädesrätt till återanställning. Enligt SAS hade det inte 

förekommit åldersdiskriminering, men skulle det visa sig att så var fallet rörde det sig om 

berättigad särbehandling i enlighet med DL 2:2 4p. I anknytning till uppsägningarna erbjöd 

SAS de arbetstagare som hade en ålder mellan 55-60 år frivilliga pensionsavgångar. 

Vanligtvis är uppsägningar på grund av arbetsbrist sakligt grundad, men enligt LAS 2§ 3st. är 

det tillåtet för lokala parter att avvika från 22§ om turordning, detta genom att avtala om 

särskilda avtalsturlistor. Det bör dock beaktas att kollektivavtal i enlighet med DL 3:1, inte får 

strida mot DL. Enligt LAS 25§ har arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist 

företrädesrätt till återanställning, förutsatt att inget annat har avtalats parterna emellan. Den 

tvingande bestämmelsen i LAS 32 a § stadgar att arbetstagare får kvarstå i dess arbete till dess 

att de uppnått en ålder av 67 år, för att det ska vara möjligt att påverka pensionsersättning. 

Eftersom att LAS 32 a § är tvingande får det inte avtalas om avgångsskyldighet innan en ålder 

av 67 år är uppnådd. Avtalsturlistan bygger på att de anställda som sades upp var 

pensionsberättigade och det inkluderar de personer som fyllt 60 år.  

 

I enlighet med avgörandet i fallet Ole Andersen132 från EU-domstolen, ansåg AD att 

regleringen som innebär att somliga arbetstagare missgynnades eftersom att de hade rätt till 

pensionsersättning, påvisade ett orsakssamband hänfört till arbetstagarnas ålder. I och med 

detta hade SAS direkt diskriminerat de berörda arbetstagarna. Därefter prövade AD om 

berättigad särbehandling förelåg, i enlighet med de stadgade undantagen i DL 2:2 4p. Enligt 

SAS togs hänsyn till avtalsturlistan vad gäller de anställdas möjlighet till vidare uppehälle. 

Insatserna ansågs både lämpliga och nödvändiga, eftersom att åtgärder av mindre karaktär inte 

förekom var alternativet att säga upp 125 arbetstagare. Enligt DO gav bestämmelserna i DL 

eller arbetslivsdirektivet inte de lokala parterna tillfälle att på egen hand upprätta 

socialpolitiska mål. DO ansåg även att insatserna varken var lämpliga eller nödvändiga 

                                                
132 Mål C-499/08 Ole Andersen 
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eftersom att SAS inte hade sett över möjligheten att erbjuda de uppsagda arbetstagarna att 

självmant pensionera sig, vilket de gjorde med de anställda som hade en ålder av 55-60 år. I 

målet Palacios de la Villa133, uttalade AD att parterna på arbetsmarknaden hade ett brett 

utrymme för så kallad skönsmässig bedömning, dels gällande urvalet av socialpolitiska 

målsättningar och dels vilka medel som är nödvändiga för att nå dit. I bedömningen anförde 

AD att den avsikt SAS hade var berättigad, med bakgrund av EU-domstolens praxis, vilken 

påvisat att bestämmelser om pensionering vid en specifik ålder kan vara berättigad om 

avsikten är att främja sysselsättningen samt att arbetstillfällena fördelas mellan 

generationerna. Dock ansåg inte EU att åtgärden var lämplig eftersom att avtalsturlistan i dess 

utövande haft samma betydelse som avgångsskyldighet på grund av ålder, vilket inte är 

förenligt med 67-årsregeln i LAS 32 a §. Därefter gjorde AD en jämförelse mellan åtgärden, 

där arbetstagarna som var äldre än 60 år sades upp, och målet Ole Andersen134 i vilket ingen 

som var berättigad till pensionsersättning erhöll avgångsvederlag när de avgick. I detta fall 

gällde det oavsett om arbetstagarna skulle gå i pension eller återgå till arbete. I bedömningen 

gjorde AD, i likhet med EU-domstolen, den bedömningen att åtgärden inte var nödvändig. 

Således kunde inte varken särbehandlingen, avtalsturlistan eller uppsägningarna rättfärdigas i 

enlighet med DL 2:2 4p. I och med detta ogiltigförklarade AD uppsägningarna i enlighet med 

DL 5:3 2st. Ogiltigförklaringen av avtalslistan, vilken DO begärde, avslogs eftersom att DO 

bara företrädde 25 av de 49 uppsagda arbetstagarna. Utöver detta ansåg AD att det inte 

förelåg något syfte med att ogiltigförklara avtalsturlistan, detta eftersom att uppsägningarna 

och avtalsturlistan redan ansågs utgöra åldersdiskriminering. Vad gäller företrädesrätten till 

återanställning som gått förlorad, ansåg AD inte skulle bli angelägen förrän SAS hade för 

avsikt att återigen nyrekrytera, vilket innebar att arbetstagarna inte gavs 

diskrimineringsersättning. Sammanfattningsvis ansåg AD att SAS skulle utge 

diskrimineringsersättning till arbetstagarna samt utge ett allmänt skadestånd för brott mot 

LAS 7§.  

 
 

                                                
133 Mål C-411/05 Palacios de la Villa  
134 Mål C-499/08 Ole Andersen 
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6. Sammanfattning av EU-domstolens praxis   

I flera mål har EU-domstolen först fastställt att de nationella regleringarna innefattat ett 

missgynnande, men därefter har det prövats om bestämmelserna kan rättfärdigas i enlighet 

med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet. Medlemsstaterna har getts självständighet att bestämma 

vilka målsättningar som eftersträvas för dess politik inom olika sysselsättningsområden, 

arbetsmarknad samt yrkesutbildning, vilka kan berättiga särbehandling på grund av ålder. De 

legitima målen för särbehandling kan innebära att exempelvis värna om de äldre arbetstagarna 

som innehar flera tjänsteår vid uppsägningar. Således är sysselsättningstrygghet för äldre 

arbetstagare ett genomträngande mål. I fallet Petersen135 fördes diskussioner om vilket mål 

som egentligen var det verkliga gällande särbehandling. I fallet angavs tre mål, nämligen en 

fördelaktigare ekonomi inom sjukvården, att patientsäkerheten skulle åstadkommas samt att 

olika färdigheter generationer emellan skulle främjas. Enligt EU-domstolen var dessa 

befogade var för sig, men dess karaktär uppfylldes inte genom åtgärderna. Slutsatsen från EU-

domstolen belyser att allmänna påståenden om att särbehandling är en följd av 

sysselsättningspolitiska mål och inte är att betrakta som motiverade, fastställts i målet Age 

Concern England.136   

 

Det framgår av målen Rosenbladt137, Georgiev138 samt Palacios de la Villa139 att lagstiftning 

och avtal, vilka medför en automatisk pensionering, är lämpliga medel för att åstadkomma 

sysselsättningspolitiska målsättningar. Medlen gavs denna karaktär fastän de medförde 

försämrade villkor för äldre arbetstagare, detta grundades på att öppna dörrarna för yngre 

arbetstagare på arbetsmarknaden. Ett utmärkande motiv till att äldre arbetstagare missgynnas 

är att de inte lämnas utan beskydd. I målen utgick pensionsersättning och Rosenbladt gavs, 

enligt den tyska rätten, tillfälle att arbeta kvar efter den allmänna pensionsåldern vilken därtill 

innefattas av den nationella diskrimineringslagstiftningen. Det föreligger ännu en åtgärd som 

berättigades med att gynna yngre arbetstagare och det var den tyska lagstiftningen, eftersom 

att den hade till följd att Petersen inte längre fick arbeta inom sjukvården efter att ha fyllt 68 

år. Säkerheten som tillföll de äldre arbetstagarna var att om en person getts tillstånd innan 

lagen infördes men inte hade arbetat länge nog för att erhålla pensionsersättning, skulle denne 

fortsätta arbeta tills villkoren tillfredställdes.  

                                                
135 Mål C-341/08 Domnica Petersen 
136 Mål C-388/07 Age Concern England  
137 Mål C-45/09 Gisela Rosenbladt 
138 Mål C-250/09 Vasil Ivanov Georgiev 
139 Mål C-411/05 Palacios de la Villa 
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Betydande begränsningar inom anställningsskyddet alternativt försämrade anställningsvillkor 

utgör inte lämpliga eller nödvändiga åtgärder, fastän det kan ha till följd att de berättigade 

målen åstadkoms. Det avgörande för att den tyska lagstiftningen i målet Mangold,140 vad 

gäller att förändring av anställningsformen inte är tillåten, är att lagstiftningen kan ha en 

negativ inverkan för äldre arbetstagare endast med åberopande till dess ålder och får dessutom 

upprepas utan förbehåll. Bestämmelser som leder till att unga personer påverkas olika om de 

har för avsikt att inleda sin yrkeskarriär i ett tidigt skede eller som väljer att studera en längre 

tid anses inte vara lämpliga.  

   I målet Andersen skiljde EU-domstolen på en åtgärd som ansågs vara lämplig i sig, men 

däremot inte nödvändig. I målet blev Andersen uppsagd men gick miste om 

avgångsvederlaget, detta eftersom att han berättigades pensionsersättning. Handlandet ansågs 

lämpligt eftersom att det inte medförde att båda ersättningarna togs ut. Däremot ansågs det 

inte nödvändigt eftersom att det var till nackdel för de arbetstagare som hade för avsikt att 

arbeta ända fram till pensionsåldern.  

 

Målet Wolf141 påvisar att undantaget för ett verkligt och avgörande yrkeskrav kan rättfärdiga 

direkt åldersdiskriminering i och med att regleringen i fråga bestämt tog fast på de sökandes 

ålder. I de flesta fall när det föreligger direkt åldersdiskriminering ska svaranden motbevisa 

att någon form av missgynnande hade ett samband med personens ålder, detta för att undgå 

ansvar. I det gällande målet får undantaget istället följden av att en intresseavvägning, 

liknande den vid indirekt diskriminering, ska tillämpas. Där har arbetsgivaren möjligheten att 

framföra verksamhets- och organisationsskäl vilka ska vägas mot den enskilde personens 

skada. Innebörden av detta är en betydande nackdel ur den enskildes perspektiv. Det bör dock 

beaktas att EU-domstolens argumentation i målet Wolf angick ett specifikt yrkesområde, 

vilket hade en organisation som var uppbyggd på ett speciellt sätt. Arbetsorganisationen i 

målet bidrog starkt till att regleringen, fastän inskränkningen att samtliga personer över 30 år 

automatiskt nekades anställning, ansågs vara både lämplig och nödvändig. 

Arbetsverksamheter organiseras olika beroende på vilken bransch som omfattas, således anser 

jag att EU-domstolen säkerligen finner en annan slutsats mer lämplig i ett annat mål.  

 

                                                
140 Mål C-144/04 Mangold 
141 Mål C-229/08 Colin Wolf 
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I målet Bartsch142 hade EU-domstolen till uppgift att bland annat utreda om det EU-rättsliga 

förbudet mot åldersdiskriminering även var ändamålsenligt för privata arbetsgivare, dess 

anställda eller efterlevande makar i de fall förbudet inkluderar liknande villkor. Eftersom att 

bedömningen inte hade något samband med unionsrätten fordrades inte att EU-domstolen 

besvarade frågan. Detta föranleddes av att riktlinjerna inte innefattades av arbetslivsdirektivet 

samt att Birgits man avlidit före genomförandefristens utgång. Således kan inte FEUF artikel 

19 skapa en sådan anknytning. 

 

                                                
142 Mål C-427/06 Birgit Bartsch 
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7. Slutsatser och diskussion 
 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att EU-rätten är den bakomliggande drivkraften till 

utvecklingen av diskrimineringsrätten inom arbetslivets område. Förbudet mot 

åldersdiskriminering har utformats genom arbetslivsdirektivet och enligt min uppfattning 

medför direktivet ett tydligt avståndstagande mot diskriminering samt betonar allas likhet 

inför lagen, det är dess starka ståndpunkt. Begreppet åldersdiskriminering benämns i flera 

artiklar, exempelvis i artikel 25 stadgas att förbudet mot åldersdiskriminering utgör en viktig 

faktor för att uppnå god sysselsättning samt mångfald. Således eftersträvas att värna om 

framförallt de äldre arbetstagarna vid närmande av dess pension.  

   Även om EU-rätten förväntas inneha denna ställning har den svenska lagstiftningen en viss 

enskilt pådrivande kraft. Diskrimineringsgrunderna inom svensk lagstiftning har blivit fler till 

antalet och trots att Sveriges regering i propositionen avgränsade omfattningen till de sju 

diskrimineringsgrunderna eliminerade regeringen inte möjligheten till ett mer allmänt 

diskrimineringsförbud framöver. De olika förbuden mot bland annat åldersdiskriminering, 

vilka regleras i DL 1:4, är avgörande för att utreda om någon har missgynnats. Vad gäller 

direkt och indirekt diskriminering ska de tidigare nämnda kriterierna vara uppfyllda för att det 

ska utgöra en diskriminerande handling. Enligt min åsikt är dessa kriterier tydligt framförda 

inom den svenska lagstiftningen och likt EU-domstolen ser arbetsdomstolen allvarligt på 

handlingar där arbetstagare med samma ålder har behandlats olika, eller lika i de fall där de 

faktiskt ska påverkas olika. I arbetet har jag exemplifierat detta med bland annat det så kallade 

SAS-målet, där arbetsdomstolen inte ansåg att handlingen som utfördes var proportionell.  

 

Utifrån uppsatsen kan jag konstatera att särbehandling på grund av ålder i vissa fall anses vara 

tillåten och har ett berättigat syfte när exempelvis ålder beaktas för att bringa en lämplig 

ålderssammansättning i arbetsgrupper samt även på mindre arbetsplatser eller när arbetet bör 

fördelas mellan generationerna. Således har inte särbehandling ett berättigat syfte vad gäller 

exempelvis kommersiella hänsyn. Jag anser därmed att berättigad särbehandling är 

fördelaktigt ur ett samhällsperspektiv, eftersom att det kan vara lämpligt att anställa yngre 

personer som innehar en modernare utbildning med ett annat synsätt och eventuellt nya 

arbetsmetoder som kan vara till nytta för arbetsplatsen. Detta kan dock för den enskilde 

arbetstagaren eller arbetssökande bli problematiskt, eftersom att denne går miste om en 

anställning och därmed kanske inte ges annan anställning innan dennes pension. Troligtvis 

påverkas dennes pension och ekonomi överlag negativt av ett sådant beslut. Jag refererar detta 
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till den 62-åriga kvinnan i rättsfallet från AD 2010 nr 91, hon hade tillräckliga meriter och 

gedigen erfarenhet, men ansågs vara för gammal för arbetet. Något som är värt att reflektera 

kring är hur långt man ska få gå med särbehandlingen samt om utgången blivit annorlunda om 

arbetsgivaren i målet istället hade refererat till arbetslivsdirektivet artikel 6.1 c, som anger ett 

fastställande vad gäller krav på en högsta ålder vid rekrytering. Denna baseras på en 

efterfrågad utbildning för arbetet eller är beräknad upplärningstid för den resterande tiden till 

den sökandes pensionering. Enligt förarbetena får arbetsgivare ta hänsyn till en 

arbetssökandes ålder om denne närmar sig pensionen, men det framgår dock inte hur nära 

pensionsgränsen denne ska vara. Den här oklarheten anser jag kan medföra konsekvenser för 

den arbetssökande, eftersom att arbetsgivare kan ha olika uppfattningar om närmande av 

pensionsåldern. En arbetsgivare anser exempelvis att en viss ålder innebär närmande av 

pensionsgränsen, medan en annan arbetsgivare har en annan uppfattning. Detta innebär 

således att om det saknas en tydlig ram kring närmande av pensionsgränsen kommer de 

arbetssökande att behandlas olika och åldersdiskriminering kan bli aktuellt. 

Sammanfattningsvis anser jag att pensionsgränsen bör vara tydligare för att främja 

likabehandling och därmed undvika att personer missgynnas. En följdfråga jag ställer är om 

detta är att anse som en enkel bortförklaring för att inte anställa personer som har kommit upp 

i åldern? Avslutningsvis går det att konstatera att det är arbetsgivarsidan som är den vinnande 

parten eftersom att de på ett relativt enkelt sätt kan ta sig runt reglerna om 

åldersdiskriminering. 
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