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Sammanfattning 
Enligt nationell arbetsrättslig diskrimineringslagstiftning är det förbjudet att diskrimi-
nera p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshin-
der, sexuell läggning och deltidsarbete eller tidsbegränsad anställning. EG-rätten går 
längre och förbjuder även diskriminering som grundar sig på ålder. Enligt arbetslivs-
direktivet ska medlemsstaterna bl.a. införa diskrimineringsgrunden ålder i sina natio-
nella lagstiftningar senast den 2 december 2006 och det svenska lagstiftningsarbetet 
pågår således i nuläget.  

Även om nationell rätt ännu inte innehåller någon lagreglering mot åldersdiskrimine-
ring, kan arbetslivsdirektivet redan nu ha viss inverkan på nationell rätt. Åtgärder 
som strider mot direktivets syfte får bl.a. inte vidtagas, vilket stadgades i det första 
och för närvarande enda rättsfallet inom EG-rätten som avgjorts inom åldersdiskri-
minering. Domstolen uttalade att det strider mot EG-rätten att, under tiden för im-
plementering av arbetslivsdirektivet, vidta åtgärder som kraftigt äventyrar resultatet 
som föreskrivs i direktivet. Exempel på åtgärder som allvarligt äventyrar direktivets 
resultat är att införa inskränkande bestämmelser avseende ålder i nationell lagstiftning 
under tiden för implementering av direktivet. Direktivet har således redan innan det 
införlivas viss effekt på hur nationell rätt utformas och sätter dessutom gränser för 
vilka nationella bestämmelser som får införas. Eftersom det endast finns ett rättfall 
på området, är rättpraxis ännu inte tillfredställande och således kan inte mycket väg-
ledning erhållas. Det är därför svårt att avgöra hur bred tillämpning begreppet åtgär-
der får, utan varje situation bör sannolikt bedömas med hänsyn till omständigheterna 
i det enskilda fallet.  

Diskriminering är ett ämne som de flesta människor har en åsikt om. Jag valde därför 
att i ett av avsnitten, genom intervjuer med personer från arbetsgivar- respektive ar-
betstagarsidan, redogöra för olika parters synvinklar på ålder och rekrytering samt en 
eventuell lag. På detta sätt uppmärksammade jag att åsikterna på ett flertal punkter 
var väldigt lika oavsett vilken sida personen representerade. En genomgående åsikt 
var t.ex. att en äldre person hellre anställs då det är fråga om en chefsposition eller 
annan ledande befattning. Många av de förutfattade meningar om hur en person i en 
viss ålder är, var också väldigt lika. Äldre arbetstagare uppfattas t.ex. ofta som mindre 
flexibla och mer sjuka medan yngre förmågor anses vara mer förändringsbenägna 
och ha större vilja att komma någon vart. Det verkar dock som om allt mindre fokus 
läggs på ålder vid rekrytering och att de förutfattade meningarna minskar. Trots detta 
trodde de flesta av intervjupersonerna att en lag mot åldersdiskriminering skulle vara 
negativ och resultera i att större fokus läggs på ålder, vilket kan innebära att personer 



 

 

i en viss ålder ses som en svag grupp som behöver skydd. De flesta trodde även att 
en lag skulle vara lätt att kringgå.  

Diskrimineringskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen diskrimineringslag-
stiftning tas självfallet även upp och analyseras. Detta slutbetänkande är en del av lag-
stiftningsprocessen som pågår, och är nu skickat på remiss för att berörda myndighe-
ter, organisationer och kommuner ska få yttra sig. Det faktum att det nationella lag-
stiftningsarbetet idag inte har kommit längre än halvvägs, tyder på att en lag inte 
kommer hinna siftas innan tiden för implementering går ut. Detta innebär dock inte 
att arbetslivsdirektivet förlorar sin kraft. EG-rättsfall har tidigare fastslagit att ett di-
rektiv har direkt effekt efter det att tiden för implementering har gått ut, vilket resul-
terar i att arbetsdirektivet ändå kan bli tillämpligt i förhållandet mellan enskilda per-
soner och staten.  
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Abstract 
According to the national legislation concerning discrimination within labour law, it 
is prohibited to discriminate on the grounds of sex, ethnic belonging, religion or 
other religious belief, functional disability, sexual nature and part-time work or time-
limited employment. The EC-law goes further and also prohibits discrimination on 
the ground of age. According to an EC-directive the member states must incorporate 
a national provision against age discrimination by the 2nd of December 2006 and the 
Swedish legislator is now in the progress to implement this into Swedish law.  

Even though national legislation does not contain any provision on the area, the EC-
law directive has a certain influence at national law. Measures that are in breach of 
the purpose of the directive can for example not be taken. When the time for imple-
mentation has expired, the directive has direct effect and can be referred to within 
the member states. Until now there has only been one case in the EC-law concerning 
age discrimination and it will be analysed in the essay.  

Discrimination is a subject that most people have an opinion about. Therefore, in 
one section of the essay different parties’ opinions in the subject matter is being ex-
amined. In order to do so I implemented interviews with persons who represents the 
employers respectively the employees’ side. These interviews showed that the opin-
ions often were similar irrespective of what side the person represented. 

The final report from the Swedish committee of discrimination is naturally being 
analysed. This final report, which is a part of the law-making process, has now been 
referred for consideration in order to let authorities, organisations and municipalities 
make there comments. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 1980 började den första arbetsrättsliga lagstiftningen mot diskriminering att gälla, 1979 
års jämställdhetslag. Den har därefter ändrats och ytterligare diskrimineringslagar på arbets-
rättens område har införts. Förutom jämställdhetslagen finns, inom nationell rätt, lagar mot 
etnisk diskriminering, diskriminering p.g.a. sexuell läggning och diskriminering av personer 
med funktionshinder samt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsanställda. I juni 
2003 reviderades lagarna för att anpassas till reglerna i två EG-direktiv, nämligen direktivet 
mot etnisk diskriminering samt arbetslivsdirektivet.1 Sistnämnda direktiv tar i art. 13 upp 
åldersdiskriminering, men trots detta omfattar ännu inte vår nationella lagstiftning denna 
diskrimineringsgrund.  

Diskriminering är ett ämne som alltid berört åtskilliga människor. Att en människa eller en 
grupp människor behandlas annorlunda eller orättvist p.g.a. irrelevanta eller icke sakliga 
grunder som de berörda människorna inte kan styra över anser de flesta vara oacceptabelt. 
En person som föds med t.ex. funktionshinder eller tillhör en viss etnisk grupp har inte valt 
detta själv och kan än mindre påverka det. Detsamma gäller ålder. Att en viss ålder uppnås 
ska inte, enligt min mening, innebära utestängning från eller diskriminering på arbetsmark-
naden.  

Att diskriminering p.g.a. ålder förekommer i vårt samhälle är tydligt och det uppmärksam-
mas allt mer.2 Frågan är varför det trots detta inte vidtagits någon åtgärd, genom en natio-
nell lagregel som förbjuder åldersdiskriminering.  

1.2 Syfte 
I denna uppsats utreds och analyseras gällande rätt inom området åldersdiskriminering i ar-
betslivet. Genom uppsatsen klarläggs vad som gäller enligt den svenska lagstiftningen och 
belyses ur ett EG-rättsligt perspektiv. Jag gör jämförelser mellan rättssystemen och analyse-
rar huruvida den svenska lagstiftningen strider mot EG-rättens bestämmelser. Jag utreder 
även behovet av nationell lagstiftning som har till uppgift att hindra åldersdiskriminering 
och hur det pågående svenska arbetet inom detta område ser ut och utvecklas. Intervjuer 
med representanter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan genomförs som bas för analysen 
för att visa exempel på åsikter inom området.  

1.3 Metod 
Gällande rätt utreds i denna uppsats med stöd av rådande rättskällor, vilka innefattar lag-
text, förarbeten, praxis och doktrin. Vad gäller lagtext innefattar det både nationell lagstift-
ning och EG-rättsliga bestämmelser. Då förarbeten saknas inom EG-rätten är det svenska 
förarbeten som avses med termen. Praxis innefattar de till området mest relevanta rättsfal-

                                                 

1 Direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras el-
ler etniska ursprung och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 

2 Se t.ex. Norrby, A 52-åringar får inte knuffas utför ättestupan, Lag & Avtal 2006:1 s. 30-31. 
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len i både vår nationella rätt samt inom EG-rätten. Till sist, doktrin utgör den litteratur i 
form av böcker, artiklar, tidskrifter o.s.v. jag hittat dels i tryckt form, dels på Internet.  

Utöver rättsdogmatisk metod kommer jag genomföra intervjuer med personer från arbets-
givar- respektive arbetstagarsidan. Då uppsatsen behandlar ett rättsområde som ännu inte 
innefattas i nationell rätt och det p.g.a. detta finns mycket begränsat material skrivet inom 
ämnet, anser jag att intervjuerna i hög grad bidrar till att lägga grunden för uppsatsen. Jag 
väljer att intervjua ett fåtal personer som jag bedömer kan bidra på ett adekvat sätt till upp-
satsen och får på så sätt ett kvalitativt resultat snarare än ett kvantitativt. Både representan-
ter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan intervjuas och skillnad görs även mellan offentlig 
respektive privat sektor. 

1.4 Avgränsning 
Jag fördjupar mig inte andra former av diskriminering än åldersdiskriminering. Eventuell 
jämförelse med andra former av diskriminering kommer dock göras vid behov, bl.a. för att 
förklara centrala begrepp som är gemensamma för olika diskrimineringsgrunder. Jag be-
handlar inte andra områden där åldersdiskriminering förekommer, som t.ex. åldersgränser 
på uteställen eller åldersgränser för vissa försäkringar. För det första skulle uppsatsen bli allt 
för omfattande vilket inte finns tid och rum för här. För det andra, om jag skulle ta upp 
samtliga områden som omfattas av olika åldersbestämmelser, skulle det endast bli diffust 
och ytligt och inte djupgående p.g.a. tidsbegränsningen. Sistnämnda skäl skulle förmodligen 
resultera i att analysen skulle utebli eller i vart fall bli bristfällig. För det tredje anser jag att 
diskriminering på grund av ålder i arbetslivet är det mest centrala, väsentliga och för mig in-
tressanta området. Det enda område jag behandlar är således åldersdiskriminering ur ar-
betsrättslig synvinkel.    

1.5 Disposition 
Efter det inledande första kapitlet kommer i kapitel 2 uppsatsens deskriptiva del. Under 2.2 
tas den nationella lagstiftningen på området upp och även det lagstiftningsarbete som på-
går. Under 2.3 berörs de EG-rättsliga reglerna. I avsnitt 2.4 förklaras vissa grundläggande 
diskrimineringstermer som bör kännas till för den vidare framställningen och i 2.5 tas de 
centrala diskrimineringsbegreppen direkt- respektive indirekt diskriminering upp. Under 2.6 
definieras begreppet åldersdiskriminering ytterligare och det väsentliga arbetslivsdirektivet 
beskrivs närmare. I det tredje kapitlet redogörs för vad som gäller med direkt effekt av di-
rektiv samt dess verkan på nationell lagstiftning. Under 3.3 tas relevant rättspraxis upp, dels 
från EG-rätten och dels från irländsk rätt. I avsnitt 3.4 analyseras arbetslivsdirektivets in-
verkan på nationell rätt. Kapitel 4 tar under 4.2 upp statistik från offentlig respektive privat 
sektor när det kommer till anställningssiffror. Olika situationer ur arbetsgivarens perspektiv 
behandlas i avsnitt 4.3, där resultat från intervjuer med offentlig- respektive privat sektor 
även redovisas. Under 4.4 analyseras samma situation men ur arbetssökandens perspektiv 
och intervjuresultat redovisas. I det sista avsnittet i kapitel 4 sammanställs resultaten från 
samtliga intervjuer och kommentarer ges. Det femte kapitlet tar upp Diskrimineringskom-
mitténs arbete. I avsnitt 5.2 redovisas fördelarna med en gemensam lag och i 5.3 tas nack-
delarna upp. Under 5.4 analyseras diskrimineringsgrunden ålder mer ingående. Sist men 
inte minst innehåller kapitel 6 slutsats och analys, och återknyter samt besvarar de i syftet 
ställda frågorna.  
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2 Diskriminering 

2.1 Inledning 
Diskriminering är något som berör och engagerar människor i olika situationer, oberoende 
av samhällsgrupp, ursprung, ålder eller religion. För att underlätta den vidare förståelsen av 
detta arbete, ges i avsnittet nedan en överblick över vissa viktiga termer och begrepp samt 
en beskrivning av hur den nationella respektive Europeiska gemenskapsrättsliga (EG-
rättsliga) lagstiftningen inom området ser ut idag och hur den utvecklas.  

2.2 Nationell lagstiftning 
Den nationella diskrimineringslagstiftningen har, som inledningsvis nämndes, en tämligen 
ung historia. Det var inte förrän 1980 den första svenska arbetsrättsliga diskrimineringsla-
gen började gälla och 1992 trädde vår nuvarande jämställdhetslag (1991:433) i kraft. Den 
första lagen mot etnisk diskriminering infördes 1994, men ersattes 1999 av en ny lag. I 
samband med 1999 års lagstiftning, som till viss del ändrades 2003 och 2005, infördes även 
lagstiftning för att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och 
på grund av sexuell läggning.3 Den arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftning som idag finns 
motverkar diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionshinder, sexuell läggning samt förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.4 Även lagen om förbud mot 
diskriminering finns.5 Denna civilrättsliga lag har som ändamål att motverka diskriminering 
som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Lagens utformning liknar 1999 års arbetsrättsliga diskrimi-
neringslagar men med skillnaden att den förbjuder en rad olika samhällsområden utanför 
arbetslivet, exempelvis medlemskap, varor, tjänster och bostäder samt socialtjänst.6 Vår ak-
tuella diskrimineringslagstiftning omfattar dock ännu inte något förbud mot åldersdiskrimi-
nering.  

Utöver nämnda lagar finns även bestämmelser i regeringsformen (RF) angående diskrimi-
nering. Den grundläggande principen om alla människors lika värde stadgas i 1 kap. 2 § RF 
som föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. I paragrafens fjärde stycke ut-
trycks att det allmänna ska motverka diskriminering av människor p.g.a. kön, hudfärg, na-
tionalitet, etniskt ursprung, språk, religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ål-
der eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som individ. Det finns även 
straffrättsliga bestämmelser mot diskriminering. I 16 kap. 9 § brottsbalken (BrB) föreskrivs 

                                                 

3 Se t.ex. Göransson, H och Karlsson, A Diskrimineringslagarna – en praktisk kommentar s. 16. 

4 Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktions-
hinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och lagen 
(2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbe-
gränsad anställning.  

5 Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.  

6 Se 5-14 §§ lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och t.ex. Göransson, H och Karlsson, A Diskrimine-
ringslagarna – en praktisk kommentar s. 128. 
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att om en näringsidkare, i sin verksamhet, diskriminerar någon p.g.a. ras, hudfärg, nationali-
tet, etniskt ursprung eller trosbekännelse döms denne för olaga diskriminering till böter el-
ler fängelse. Detta gäller även de som är anställda i näringsverksamheten eller som handlar 
på näringsidkarens vägnar och för den som är anställd i allmän tjänst eller har allmänt upp-
drag, enligt paragrafens andra stycke. Enligt tredje stycket i paragrafen omfattas även an-
ordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till anordna-
ren. Sist men inte minst stadgas i paragrafens sista stycke att den som diskriminerar någon 
annan p.g.a. homosexuell läggning, döms likaså för olaga diskriminering.  

Diskussion har förekommit angående strukturen av de i första stycket nämnda diskrimine-
ringslagarna och om det skulle vara möjligt att införa en gemensam lag för alla diskrimine-
ringsgrunder och samhällsområden. I förarbeten från år 2002 tas frågan om ett utvidgat 
skydd mot diskriminering upp. När det gäller möjligheten till att införa en gemensam lag, 
fastslås att utredningen inte haft uppdrag att ta upp åldersdiskriminering. Nämnda område 
måste utredas ytterligare för att en samlad diskrimineringslag för samtliga diskriminerings-
grunder ska vara möjlig.7 

2.2.1 Nationellt lagstiftningsarbete 

Frågan om det behövs en lag angående åldersdiskriminering är idag högaktuell och mycket 
omskriven och omdebatterad.8 Ett första steg mot en mer utvecklad diskrimineringslag-
stiftning som även kommer omfatta åldersdiskriminering har nu tagits och en Diskrimine-
ringskommitté som är knuten till Justitiedepartementet har nyligen publicerat sitt slutbetän-
kande.9 Detta lagstiftningsarbete kommer längre fram i uppsatsen att analyseras mer djup-
gående. Kort kan dock sägas att Diskrimineringskommitténs slutbetänkande nu har skick-
ats på remiss och svarstiden går ut den 29 september 2006.10 

2.3 EG-rättslig lagstiftning 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av Europeiska unionens (EU:s) centrala mål 
och satsningar görs för att jämställdhetsperspektiv ska införlivas i unionens samtliga aktivi-
teter. I mitten av 1990-talet utvecklades tanken om att EG-rätten även borde verka mot 
andra former av diskriminering. Denna tanke resulterade i att det 1997 introducerades en 
ny artikel i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG), nämligen art. 13 
vilken lyder:  

”Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i detta fördrag och inom ramen för de 
befogenheter som fördraget ger gemenskapen, kan rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen 
och efter att ha hört Europaparlamentet vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.”11  

                                                 

7 Prop. 2002/03:65 s. 72. 

8 Se t.ex. http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1401 Temaserie: Äldre i arbetslivet, tillgänglig 
2006-02-16. 

9 SOU 2006:22 s. 29. 

10 E-post kontakt med Gudrun Persson Härneskog, huvudsekreterare i Diskrimineringskommittén.  

11 Art. 13 (1) EG.  
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Enligt artikeln kan således åtgärder mot diskriminering vidtagas på grund av ras, etniskt ur-
sprung, religion eller övertygelse, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Antagandet 
av art. 13 EG var ett enhetligt och integrerat tillvägagångssätt i kampen mot diskriminering. 
Tanken var att största möjliga fördelar ska dras av förenade insatser mot diskriminering 
samt att erfarenheter och goda exempel ska kunna utbytas, när det gäller de olika skälen för 
diskriminering.12  

Tack vare art. 13 EG antogs två direktiv13 mot diskriminering. Det första direktivet förbju-
der direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier på grund av ras eller etniskt ur-
sprung. Det omfattar bl.a. sysselsättning, bostäder, utbildning och tillgång till varor och 
tjänster. Det andra direktivet (arbetslivsdirektivet), är det för uppsatsen mest relevanta di-
rektivet och kommer behandlas mer ingående längre fram. Kort kan dock sägas att direkti-
vet är riktat mot diskriminering i arbetslivet och inom yrkesutbildning. Det omfattar såväl 
direkt som indirekt diskriminering och trakasserier på grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.  

2.4 Diskrimineringstermer 
Av vikt för förståelsen av problematiken inom detta område, är det nödvändigt att förklara 
vissa termer och begrepp. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för diskriminering att 
föreligga krävs först och främst att det finns en diskrimineringsgrund. Diskriminering måste 
vidare vara förbjudet på grundval av diskrimineringsgrunden, som t.ex. kan vara kön, etnisk 
tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. För samtliga diskrimineringsgrunder 
finns en definition som stadgar vad varje enskild grund innefattar. Diskrimineringsbegreppet i 
nationell rätt är till stor del hämtat från EG-rätten. I art. 2 arbetslivsdirektivet avses med 
diskriminering; direkt respektive indirekt diskriminering, trakasserier och föreskrift att dis-
kriminera. Direkt och indirekt diskriminering kommer behandlas mer ingående längre fram. 
Med trakasserier menas ett uppträdande som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna och som kränker en människas värdighet. Föreskrift att diskriminera kan defini-
eras som en order eller instruktion att diskriminera som lämnas till en person som är i lyd-
nads- eller beroendeförhållande till den som ger ordern eller instruktionen. Begreppen har 
samma innebörd oavsett vilken diskrimineringsgrund det är frågan om. Diskrimineringsförbud 
är, precis som det låter, ett förbud att diskriminera som uppstår när lagreglering finns på 
området. Diskrimineringsförbuden kompletteras av aktiva åtgärder. De aktiva åtgärderna är 
avsedda att vara pådrivande samt uppmana till ökade ansträngningar för att motverka 
diskriminering. Aktiva åtgärder kan innebära att arbetsgivare minskar risken för påståenden 
eller anklagelser om diskriminering eller rent av hindra att diskriminering uppstår.14  

2.5 Två centrala diskrimineringsbegrepp 
Då det konstaterats att diskriminering förekommer är det nödvändigt att fastställa vilken 
form av diskriminering det handlar om. Detta görs främst genom två begrepp, nämligen di-
rekt respektive indirekt diskriminering. Något som är gemensamt för de två olika diskrimi-

                                                 

12 Europeiska kommissionen, Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU – grönbok, s. 9-10. 

13 Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehand-
ling i arbetslivet. 

14 SOU 2006:22 s. 25-32. 
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neringsbegreppen är själva otillåtenhetskriteriet. Det förutsätter ingen avsikt att diskrimine-
ra utan även oavsiktlig diskriminering är otillåten och det krävs dessutom inte att vårdslös-
het kan påvisas. Det avgörande för om diskriminering anses föreligga är om en diskrimine-
rande effekt har uppstått. Detta är en etablerad utgångspunkt i både EG-rätten och i de 
svenska lagarna.15 

2.5.1 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering är öppen eller uppenbar diskriminering. Det förekommer t.ex. om en 
arbetsgivare i en annons skriver att endast kvinnor får söka arbetet. För att direkt diskrimi-
nering ska föreligga krävs inte att arbetsgivaren har som syfte att diskriminera eller avsiktligt 
gör detta, utan det är det faktiska resultatet som är avgörande. Innebär resultatet att det fö-
rekommer diskriminering är det förbjudet.   

De tre arbetsrättsliga lagarna som motverkar diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religi-
on eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning är, vad det gäller di-
rekt diskriminering, utformade på ett språkligt överensstämmande sätt. I respektive para-
graf föreskrivs att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare 
genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat el-
ler skulle behandlat någon annan i en jämförbar situation. 

Denna formulering avseende direkt diskriminering omfattar ett antal kriterier som ska vara 
uppfyllda. Det första, som kan ses som en självklarhet, är att arbetstagaren eller arbetssö-
kanden ska tillhöra en skyddad kategori, d.v.s. ha viss etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.16 Med andra ord är det första kriteri-
et att tillhöra den grupp som omfattas av bestämmelsen i fråga. Det andra är att ett missgyn-
nande ska anses föreligga. En missgynnande behandling kan både utgöras av aktivt handlan-
de och av underlåtenhet att handla och uppstår om skada eller nackdel tillfogas den enskil-
de. Det irrelevant vilken orsak som ligger bakom missgynnandet utan det avgörande är att 
en negativ effekt inträder. Den som blivit diskriminerad ska kunna visa att han eller hon 
blivit sämre behandlad.17 För att kunna visa på sämre behandling måste det, för det tredje, 
finnas en faktisk eller fiktiv jämförelseperson. Det är endast om jämförelsen visar att avvikelse 
från hur en annan person i en jämförbar situation hade blivit behandlad som diskriminering 
kan bedömas uppstå. Det vanligaste är att jämförelse sker med en annan faktisk person, 
t.ex. att en anställd jämförs med en annan anställd eller att två arbetssökande jämförs.18 Om 
det inte finns någon existerande person att jämföra med får en fiktiv eller hypotetisk person 
vara objekt för jämförelsen.19 En rättvis jämförelse uppnås genom att personerna är i situa-
tioner där det är naturligt eller sannolikt att jämföra dem med varandra. Att två arbetssö-
kandes meriter avsevärt skiljer sig åt kan t.ex. innebära att de båda personerna inte anses 

                                                 

15 Prop. 2002/03:65 s. 85. 

16 Iseskog, T Diskriminering i arbetslivet s. 35-36. 

17 Prop. 2002/03:65 s. 87. 

18 Iseskog, T Diskriminering i arbetslivet s. 40. 

19 I AD 45/2002 prövades fiktiv jämförelseperson. Det gällde en gravid kvinna som, trots att hon endast 
kunde jämföra sig med andra kvinnor, ansågs blivit könsdiskriminerad. Detta p.g.a. att graviditet är en helt 
könsrelaterad faktor och följaktligen kunde direkt diskriminering uppstå trots att det inte fanns någon fak-
tisk jämförelseperson av motsatt kön som sökt tjänsten. 
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befinna sig i jämförbara situationer även om det vid första anblick verkar vara det.20 För det 
fjärde måste det finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrun-
den. Det krävs inte att orsakssambandet är väldigt starkt utan det räcker att samband mel-
lan handlandet och grunden för diskriminering föreligger. Ett exempel på orsakssamband 
är en arbetsgivare som vägrar anställa en person med viss hudfärg p.g.a. de anställdas mot-
vilja mot att få en arbetskamrat med en annan etnisk bakgrund.21 Orsakssambandet finns 
även då avsikten till nekandet är att bespara någon eller några lidande eller obehag men 
följden av detta blir att någon t.ex. nekas anställning eller inte kallas till anställningsinter-
vju.22  

2.5.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering är dold eller icke uppenbar diskriminering. Ett exempel då indirekt 
diskriminering förekommer är om en arbetsgivare har flytande svenska som krav för ett ar-
bete, fast där det egentligen inte är nödvändigt för utförandet av arbetet. Indirekt diskrimi-
nering anses alltså förekomma då en till synes neutral och rättvis bestämmelse eller krav i 
själva verket missgynnar personer av en viss grupp.  

Även för indirekt diskriminering finns en innehållsmässigt likalydande lagregel för diskri-
mineringslagarna. I paragraferna stadgas att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssö-
kande eller arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfa-
ringssätt som framstår som objektivt men som i praktiken särskilt missgynnar personer i 
den skyddade kategorin. Vidare föreskrivs att detta dock inte gäller om bestämmelsen, kri-
teriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå målet.23  

Som vid direkt diskriminering finns det ett antal kriterier eller nyckelord att beakta vid indi-
rekt diskriminering. Det första, även här, är tillhörigheten till den skyddade kategorin. Med 
andra ord att t.ex. ha viss etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.24 För det andra för att in-
direkt diskriminering ska kunna konstateras är att någon missgynnas. Även vad det gäller 
missgynnandet avses detsamma som vid direkt diskriminering, faktisk liden skada, obehag 
eller annan nackdel. Själva missgynnandet uppstår vid tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller förfaringssätt som framstår som rättvist men som i praktiken försummar 
personer som tillhör den grupp som skyddas enligt lagen.25 De berörda personerna har, i 
jämförelse med andra, svårare att uppfylla kriteriet eller normen vilket i sin tur medför en 
nackdel eller negativ effekt för dem. För det tredje måste en jämförelse mellan den grupp 
som den diskriminerade tillhör och någon annan grupp göras. Denna jämförelse ska ta sikte 
på den andel av de som kan, eller inte kan, uppfylla kravet i de grupper som jämförs. Skulle 

                                                 

20 Prop. 2002/03:65 s. 88. 

21 Göransson, H och Karlsson, A Diskrimineringslagarna – en praktisk kommentar s. 79.  

22 Prop. 2002/03:65 s. 90-91. 

23 Prop. 2002/03:65 s. 91-92. 

24 Se ovan 2.5.1 direkt diskriminering.  

25 I AD 128/2002 ställde arbetsgivaren krav på språkkunskaper som densamme hävdade var motiverade ur 
verksamhetssynpunkt. Domstolen menade dock att arbetsgivaren tillämpat ett kriterium som framstått som 
neutralt men som i själva verket missgynnat arbetssökanden. Kravet på brytningsfri svenska var högre ställt 
än nödvändigt med tanke på arbetsuppgifterna och var objektivt sett inte motiverat.   
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det vara så att jämförelsen visar en stor skillnad i gruppernas chanser att uppfylla kravet pe-
kar det på att indirekt diskriminering föreligger. Jämförelsen som görs ska vidare vara med 
faktiska jämförelsepersoner och inte med hypotetiska grupper.26 För det fjärde finns det en 
intresseavvägning som är avgörande för frågan om ett särskilt handlande ska vara tillåtet eller 
inte. Det finns två krav som måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska vara tillåten. Först 
och främst måste syftet eller målet vara objektivt godtagbart. Målet ska vara tillräckligt vik-
tigt för att motivera att företräde framför principen om icke diskriminering ges. För det 
andra ska åtgärden för att nå målet vara lämplig och nödvändig. Om det t.ex. finns andra 
alternativa vägar eller förfaringssätt som inte resulterar i diskriminering ska de väljas i första 
hand. Arbetsgivaren har bevisbördan för att de båda kraven är uppfyllda.27 Exempel på lä-
gen som torde prövas och godkännas utifrån intresseavvägningen är verksamhetsbehovet 
hos en arbetsgivare eller ett företag, tillämpning av nationella regler avsedda att tillgodose 
viktiga samhälleliga mål inom social- eller sysselsättningspolitik. Vidare följer av EG-
domstolens praxis vad som med framgång kan åberopas.28  

2.6 Åldersdiskriminering 
Begreppet åldersdiskriminering tar, precis som det låter, sikte på situationer då en människa 
eller en grupp människor diskrimineras p.g.a. sin ålder. I den svenska lagstiftningen finns 
ännu inte någon diskrimineringslagstiftning mot diskriminering p.g.a. ålder trots att det 
finns inom EG-rätten.29 Åldersdiskriminering i arbetslivet är dock något som sedan några 
år tillbaka uppmärksammats allt mer. Det finns också en motsägelsefullhet när det kommer 
till äldre i arbetslivet. I sin doktorsavhandling intervjuade Ingrid Johansson tjänstemän i 
åldrarna 45-54 år. Förutom ålderskravet, ställdes även krav på att de intervjuade tjänste-
männen skulle ha god grundutbildning, helst högskoleutbildning samt gärna ha chefserfa-
renhet.30 Inledningsvis fick de intervjuade tjänstemännen frågan om de själva tyckte att de 
befann sig i en bra ålder och majoriteten svarade att de var mycket nöjda med sin ålder och 
inte skulle vilja vara yngre.31 När tjänstemännen fick frågan om de själva hade anställt en 
arbetssökande som var över 50 år visade det sig dock att flertalet inte frivilligt eller endast 
någon enstaka gång hade anställt någon över 50 år. Det kom även fram att arbetssökande 
över 45 år gärna sorterades bort och fanns möjlighet att välja någon yngre hade majoriteten 
av tjänstemännen aldrig anställt någon över 50 år.32  

Denna motsägelsefullhet gör, enligt min mening, diskrimineringsformen speciell. De me-
delålders tjänstemännen i undersökningen hade uppenbarligen en rädsla eller motvilja till 
att anställa en person med samma ålder. Detta hade troligtvis inte hänt om tjänstemännen 
istället var av ett visst etniskt ursprung och stod inför frågan om de skulle vilja anställa nå-
gon av samma etniska ursprung som de själva. I detta fall hade förmodligen svaren blivit 

                                                 

26 Prop. 2002/03:65 s. 93. 

27 Se ovan nämnda mål AD 2002 nr 128 och t.ex. Iseskog, T Diskriminering i arbetslivet s. 62-66. 

28 Prop. 2002/03:65 s. 93-95.  

29 Se ovan 2.2 nationell lagstiftning.  

30 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 47. 

31 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 67. 

32 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 111-112. 
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mer positiva. Anledningen till detta ointresse till att anställa äldre går endast att spekulera i, 
men rädslan för att åldras är säkerligen en bidragande faktor.  

Det finns sedan ett antal år tillbaka ett EG-rättsligt direktiv, arbetslivsdirektivet, som be-
handlar och förbjuder just åldersdiskriminering. Detta direktiv kommer nu behandlas mer 
ingående.  

2.6.1 Direktiv 2000/78/EG33 

Arbetslivsdirektivet är grundat på mänskliga rättigheter och principen om likabehandling.34 
Direktivet syfte är enligt dess första artikel att fastställa en allmän ram för bekämpning av 
diskriminering i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder el-
ler sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlems-
staterna. Tillämpningsområdet framgår av art. 3 och alla personer, såväl inom den offentli-
ga som privata sektorn, omfattas. Exempel på områden som innefattas är anställning, an-
ställningsvillkor, löner, tillträde till yrkesutbildning och frihet att medverka i olika organisa-
tioner. Direktivet är ett minimidirektiv35, vilket innebär att medlemsstaterna får införa be-
stämmelser eller ha kvar bestämmelser som går längre än direktivet gör för att tillvarata li-
kabehandlingsprincipen. Genomförandet av direktivet får absolut inte grunda skäl för att 
minska skyddet mot diskriminering som redan finns i medlemsstaterna angående åldersdis-
kriminering.36 

I art. 6 direktivet stadgas en befogad särbehandling p.g.a. ålder. I enlighet med paragrafen 
är det för medlemsländerna tillåtet att föreskriva att särbehandling p.g.a. ålder inte ska utgö-
ra diskriminering om den på ett neutralt och rimligt sätt i nationell rätt kan motiveras av ett 
befogat mål som i synnerhet rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning 
samt sätten att genomföra dessa syften är lämpliga och nödvändiga. Det finns alltså bety-
dande undantag från rätten om likabehandling p.g.a. ålder. Artikeln tillåter undantag som 
resulterar i direkt och indirekt åldersdiskriminering så länge som nyckelorden neutralt, rim-
ligt, befogat mål, lämpligt och nödvändigt är uppfyllda. Artikelns uppräkning av tillfällen då 
undantaget gäller är inte uttömmande, utan endast exemplifierande.37 Enligt a-punkten är 
särbehandlingen befogad vid införande av särskilda villkor för tillträde till anställning, an-
ställningsvillkor, villkor för avskedande och löner för ungdomar och äldre arbetstagare i 
syfte att främja deras anställbarhet eller att skydda dem. Under punkten b är fastställande av 
minimivillkor avseende ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid för tillträde för anställ-
ningen eller för vissa förmåner förknippade med anställningen tillåtet. Slutligen stadgas i 
punkt c att fastställande av en högsta åldersgräns för rekrytering, grundat på utbildningen 
som krävs för tjänsten eller på att det krävs en rimligt lång anställningsperiod innan perso-
nen det är fråga om ska pensioneras. Dessa befogade särbehandlingar gäller utan hinder av 
art. 2.2 direktivet där bl.a. direkt och indirekt diskriminering definieras. I artikelns andra 
punkt finns vidare en uppräkning av åldersgränser som inte utgör diskriminering p.g.a. ål-

                                                 

33 Se bilaga 1. 

34 Kenner, J EU Employment law s. 401. 

35 Se skäl 28 i direktivets inledning.  

36 SOU 2006:22 s. 166. 

37 Kenner, J EU Employment law s. 417. 
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der, under förutsättning att det inte leder till diskriminering p.g.a. kön. Som exempel kan 
nämnas pensionsförmåner. 

Sist föreskrivs i direktivets art. 18 att medlemsländerna senast den 2 december 2003 skulle 
anta de lagar och författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Vad det gäller ål-
dersdiskriminering och diskriminering p.g.a. funktionshinder, får medlemsländerna om så 
behövs ta ytterligare tre år på sig att genomföra bestämmelserna i direktivet för att på så 
sätt beakta särskilda omständigheter. Senast den 2 december 2006 ska alltså diskrimine-
ringsgrunden ålder vara införd i nationell rätt.  

De länder inom EU som idag har lagstiftning mot åldersdiskriminering är Danmark, Fin-
land, Irland, Nederländerna och Belgien. Flera medlemsstater förbereder dock att införa 
bestämmelser mot åldersdiskriminering som ett led i genomförandet av arbetslivsdirekti-
vet.38 

Vad det gäller räckvidden av arbetslivsdirektivet, har EG-domstolen hittills endast prövat 
den i ett mål39. Detta mål ska analyseras ingående nedan. 

                                                 

38 SOU 2006:22 s. 200-208. 

39 C-144/04.  
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3 Är avsaknaden av nationell lagstiftning mot ål-
dersdiskriminering stridande mot EG-rätten? 

3.1 Inledning 
Som tidigare nämnts finns det inom EG-rätten bestämmelser för att motverka åldersdis-
kriminering både i EG-fördraget och i arbetslivsdirektivet. I direktivet föreskrivs dessutom 
att medlemsländerna ska genomföra direktivet så det blir en del av nationell rätt. Trots det-
ta har, som tidigare framförts, Sverige ännu ingen nationell arbetsrättslig bestämmelse mot 
åldersdiskriminering. Den nationella lagstiftningen kan p.g.a. detta anses vara bristfällig då 
den jämförs med de EG-rättsliga bestämmelserna på området, men lagstiftningsarbete på-
går.40 Frågan om det strider mot EG-rätten att Sverige inte har någon nationell lag på om-
rådet ska tas upp och analyseras i detta avsnitt. För att göra detta är det även viktigt att 
känna till hur ett EG-direktiv inverkar på nationell rätt och vilka restriktioner det kan med-
föra för medlemsstaterna under tiden för implementering.  

3.2 Direkt effekt av direktiv 
I art. 249 EG stadgas att ett direktiv ska, med hänsyn till det resultat som ska uppnås, vara 
bindande för varje medlemsstat till vilket det är riktat. Det är dock upp till de nationella 
myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Eftersom di-
rektiv i EG-fördraget inte har beskrivits som direkt tillämpliga förelåg från början en upp-
fattning om att direktiv inte heller kunde ha direkt effekt.41 I Grad vs. Finanzamt Traun-
stein42 kom dock EG-domstolen fram till att ett direktiv kan ge upphov till direkt effekt i 
förhållanden mellan de medlemsstater beslutet är riktat till och de enskilda rättssubjekten i 
medlemsstaterna. EG-domstolen menade att det skulle vara oförenligt med den tvingande 
effekt som art. 249 EG tillskriver ett beslut, att mer eller mindre utesluta möjligheten för de 
berörda personerna att åberopa den skyldighet som beslutet föreskriver. Trots att fallet 
handlade om direkt effekt av beslut har domen tolkats så att samma princip även gäller för 
direktiv.43 I fallet Van Duyn vs. Home Office44 fastställdes uttryckligen direkt effekt av di-
rektiv. EG-domstolen uttalade att det skulle vara oförenligt med den bindande verkan som 
tillskrivs direktiv enligt art. 249 EG att hindra de berörda personerna att åberopa den skyl-
dighet som bestäms i direktiven. Då det i direktiv har ålagts medlemsstaterna att förhålla sig 
på ett särskilt sätt, skulle rättsaktens verkan försvagas om de enskilda hindrades från att 
kunna åberopa rättsakten inför nationella domstolar. Vidare meddelar EG-domstolen att 
”det måste i varje enskilt fall undersökas om den aktuella bestämmelsen med hänsyn till sin 
rättsliga natur, systematik och ordalydelse är ägnad att ha direkt effekt i förhållandet mellan 
medlemsstaterna och de enskilda”45. Ett ytterligare kriterium som krävs för att ett direktiv 
                                                 

40 Se nedan kapitel 5 diskrimineringskommitténs slutbetänkande – en sammanhållen diskrimineringslagstift-
ning.  

41 Steiner, J & Woods, L Textbook on EC law s. 93. 

42 Mål 9/70. 

43 Steiner, J & Woods, L Textbook on EC law s. 94. 

44 Mål 41/74. 

45 Se punkt 12 i mål 41/74. 
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ska kunna åberopas och ha direkt effekt är att tiden för implementering har gått ut.46 Detta 
fastslogs i Pubblico Minestero vs. Ratti47 där domstolen förordnade att en medlemsstat ef-
ter utgången av fristen för ett direktivs genomförande inte mot en person som följt direkti-
vets bestämmelser får tillämpa en nationell lag som fortfarande inte har anpassats till det 
aktuella direktivet.48  

De ovan nämnda målen har rört s.k. vertikal direkt effekt av direktiv, d.v.s. mellan en en-
skild part eller person och staten. Vertikal direkt effekt ska skiljas från horisontell direkt ef-
fekt som reflekterar förhållandet mellan enskilda parter eller personer.49 Ett direktiv kan 
inte ha horisontell direkt effekt vilket målet Marshall vs. Southampton & South West 
Hampshire Area Health Authority50 visade. EG-domstolen framhöll att enligt art. 249 EG 
har ett direktiv bindande karaktär och kan åberopas vid nationell domstol endast till den 
medlemsstat till vilket det är riktat. Detta medför att ett direktiv inte i sig kan innebära 
skyldigheter gentemot en enskild part eller person samt att bestämmelser i direktiv inte kan 
åberopas mot den samma.  

I målet Sabine von Colson och Elisabeth Kamann vs. Land Nordrhein-Westfalen51, fast-
ställde EG-domstolen ytterligare en viktig bestämmelse angående direktiv. Nationell dom-
stol ska, då den tillämpar nationell rätt och speciellt de bestämmelser i nationell rätt som in-
förts särskilt genom ett direktiv, tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets or-
dalydelse och syfte så resultatet som åsyftas i art. 249 tredje stycket EG uppnås. Med andra 
ord ska nationell rätt tolkas i ljuset av EG-rätten.52 

3.3 Rättspraxis 
Det finns begränsad rättspraxis inom området åldersdiskriminering. I svensk rätt finns det 
ännu ingen praxis alls, vilket är naturligt då det inte finns någon nationell lagstiftning mot 
diskriminering p.g.a. ålder. Jag ska därför i nästkommande avsnitt redogöra för ett mål an-
gående åldersdiskriminering som EG-domstolen avgjorde i slutet av år 2005 samt för ett ir-
ländskt rättsfall om åldersdiskriminering som avgjordes i slutet av år 2000. Det EG-rättsliga 
målet är det enda mål som hittills avgjorts på området åldersdiskriminering och således 
prövat räckvidden av arbetslivsdirektivet.53  Det är därför i hög grad relevant till ämnet. Av 
det irländska rättsfallet däremot kan inga slutsatser dras eller grunder för svensk rätt läggas. 
Anledningen till att jag trots detta valt att ha med målet, är för att peka och ge exempel på 
hur det eventuellt kan komma att se ut om även Sverige får en bestämmelse mot åldersdis-
kriminering. Ett ytterligare skäl till att jag valt att ha med det irländska rättsfallet är bristen 
på rättspraxis inom EG-rätten samt att det är intressant att se hur Irlands Equality Officer re-

                                                 

46 Se t.ex. Allgårdh, O & Norberg, S EU och EG-rätten – en läro- och handbok om EU och i EG-rätt s. 125. 

47 Mål 148/78. 

48 Se punkt 24 i mål 148/78. 

49 Se t.ex. Steiner, J & Woods, L Textbook on EC law s. 96. 

50 Mål 152/84. 

51 Mål 14/83. 

52 Se t.ex. Allgårdh, O & Norberg, S EU och EG-rätten – en läro- och handbok om EU och i EG-rätt s. 127. 

53 SOU 2006:22 s. 330. 
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sonerat och beslutat under de aktuella omständigheterna. På detta sätt erhålls ytterligare en 
vinkling och ett synsätt på ämnesområdet.  

3.3.1 Mål C-144/04 

Enligt tysk lag54 är det tillåtet att tidsbegränsa ett anställningsavtal om det motiveras av ob-
jektiva grunder, som bl.a. föreligger när företaget har tillfälligt behov av arbetskraft, anställ-
ningen ingås i anslutning till en utbildning, då arbetets art motiverar tidsbegränsning eller 
då tidsbegränsningen fastställts i överenskommelse mellan parterna och har stadfästs av 
domstol. Ett anställningsavtal får tidsbegränsas utan objektiv grund om arbetstagaren fyllt 
60 år då anställningen inleds. Denna åldersgräns gällde till och med den 31 december 2000 
och ändrades därefter till 58 år. Efter en lagändring i december 2002 sänktes åldern återigen 
och den nya 52-åriga åldersgränsen var avsedd att gälla till och med 31 december 2006. 
Werner Mangold, som då var 56 år gammal, ingick ett tidsbegränsat anställningsavtal hos 
advokaten Rüdiger Helm. I anställningsavtalet mellan parterna bestämdes bl.a. att anställ-
ningen skulle vara mellan den 1 juli 2003 och den 28 februari 2004 och som grund för tids-
begränsningen låg den tyska lagregeln som tillät att anställningsavtal tidsbegränsades utan 
objektiv grund om arbetstagaren fyllt 52 år då anställningen inleddes. Parterna var vidare 
ense om att sistnämnda lagregel var den enda begränsningsgrund som anställningsavtalet 
stödde sig på.  

Werner Mangold stämde dock Rüdiger Helm och hävdade att anställningsavtalet var oför-
enligt med ramavtalet om visstidsarbete55 samt arbetslivsdirektivet56, då det begränsar tiden 
för avtalet. Den nationella domstolen överlämnade tre frågor till EG-domstolen för ett 
förhandsavgörande; 

1) a) Ska klausul 8.3 i ramavtalet tolkas på så sätt att den innebär ett förbud att, då det 
införlivats i nationell rätt, sänka åldern från 60 till 58 år? 

 b) Ska klausul 5.1 i ramavtalet tolkas på så sätt att den fungerar som ett hinder för 
en nationell bestämmelse som inte innehåller de begränsningar som finns i klausu-
len?  

2) Ska art. 6 arbetslivsdirektivet tolkas så att den utgör hinder för en nationell be-
stämmelse som tillåter tidsbegränsning för anställningsavtal då en person är över 52 
år, med avvikelse från principen om kravet på objektiv grund, utan att objektiv 
grund föreligger? 

3) Om någon av ovanstående frågor besvaras jakande, ska då den nationella domsto-
len underlåta att tillämpa den nationella bestämmelse som strider mot EG-rätten 
och istället tillämpa den allmänna principen i nationell rätt som endast tillåter viss-
tidsanställning om den motiveras av objektiva grunder?  

EG-domstolen valde att behandla fråga 1b först och framhöll att det var viktigt att betona 
att klausul 5.1 i ramavtalet ska förhindra det missbruk som uppstår då flera, på varandra 

                                                 

54 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtli-
cher Bestimmungen.  

55 Genomfört genom rådets direktiv 1999/70/EG.  

56 Direktiv 2000/78/EG, se bilaga 1.  
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följande, visstidsanställningar tillämpas. Med hänsyn till att det mellan parterna var det för-
sta och enda tidsbegränsade anställningsavtalet meddelande domstolen att det saknades an-
ledning att besvara frågan.  

Vad det gäller fråga 1a uttalade den tyska regeringen att ålderssänkningen från 60 till 58 år 
kompenserades av att personer som hade tidsbegränsade anställningar fått nya garantier, så-
som ett allmänt förbud mot diskriminering. Domstolen menar att det framgår av begäran 
om förhandsavgörande och den tyska regeringens synpunkter att de stegvisa sänkningarna 
av åldern vidtagits för att främja sysselsättningen bland äldre arbetstagare i Tyskland och 
inte för att genomföra ramavtalet. P.g.a. detta besvarade domstolen frågan så att klausulen i 
fråga inte utgör hinder för den nationella bestämmelsen då dess syfte är att främja syssel-
sättningen och ålderssänkningen saknar samband med genomförandet av ramavtalet.  

Frågorna 2 och 3 har EG-domstolen valt att bedöma tillsammans. Domstolen betonar vik-
ten av att komma ihåg att syftet med arbetslivsdirektivet är att fastställa en allmän ram för 
bekämpning av diskriminering i arbetslivet av bl.a. ålder. Den nationella bestämmelsen är 
en särbehandling direkt grundad på ålder. Art. 6.1 i arbetslivsdirektivet anger att särbehand-
ling inte ska grunda diskriminering om den på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för 
nationell rätt kan motiveras av ett välgrundat mål som rör sysselsättningspolitik, arbets-
marknad och yrkesutbildning. Sätten för genomförandet måste dessutom vara lämpliga och 
nödvändiga med hänsyn till syftet. Av handlingarna från den nationella domstolen framgår 
tydligt att syftet med de nationella bestämmelserna är att förbättra möjligheterna för an-
ställning för äldre arbetssökande, vilket är ett legitimt allmänintresse som kommissionen ti-
digare har godkänt. Den nationella domstolen har framhållit att den nationella åldersbe-
stämmelsen resulterar i att en betydande kategori arbetstagare, som baseras uteslutande på 
ålder, riskerar att utestängas från den anställningstrygghet som enligt ramavtalet utgör en 
väsentlig del av skyddet för arbetstagare. Bestämmelsen ska anses gå utöver vad som är 
lämpligt och nödvändigt för att nå målet, eftersom en persons ålder är det enda kriteriet för 
tidsbegränsningen. Enligt proportionalitetsprincipen ska det vid varje undantag från en in-
dividuell rättighet göras en avvägning mellan likabehandlingsprincipen och de krav målet är 
förenat med.57 En nationell bestämmelse av anfört slag kan inte vara motiverat av 6.1 ar-
betslivsdirektivet. Då anställningsavtalet ingicks hade ännu inte tiden för implementering av 
arbetslivsdirektivet gått ut. EG-domstolen har dock i ett tidigare mål fastslagit att medlems-
stater, under införlivandefristen av ett direktiv, ska avhålla sig från att vidta åtgärder som 
allvarligt äventyrar det resultat som föreskrivs i det aktuella direktivet.58 Det spelar alltså 
ingen roll att den nationella bestämmelsen om sänkningen av åldern från 58 år till 52 år en-
dast var avsedd att gälla t.o.m. den 31 december 2006, vilket är 29 dagar efter sista dagen 
för införlivande av arbetslivsdirektivet. Om en medlemsstat, enligt art. 18 i arbetslivsdirek-
tivet, väljer att utnyttja tilläggsfristen om tre år för att införliva direktivet ska den årligen 
rapportera till kommissionen om vilka åtgärder den vidtar för att motverka diskriminering 
p.g.a. ålder och vilka framsteg den gör. Enligt domstolen visar art. 18 i direktivet ”…att den 
medlemsstat som på ett så extraordinärt sätt åtnjuter en förlängd införlivandefrist skall vidta successiva 
konkreta åtgärder med syfte att redan under denna tidsfrist närma sin lagstiftning till det resultat som detta 
direktiv föreskriver. Denna bestämmelse skulle emellertid berövas all ändamålsenlig verkan om en med-
lemsstat skulle tillåtas att under fristen för införlivande av samma direktiv vidta åtgärder som är oförenliga 

                                                 

57 Se mål C-476/99. 

58 Se mål C-129/96. 
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med detta direktiv.”59 Vidare yttrade domstolen att principen om förbud mot diskriminering 
p.g.a. ålder ska anses vara en allmän rättsprincip i EG-rätten. Alltså kan den allmänna prin-
cipen om likabehandling inte som sådan vara beroende av att medlemsstaternas frist för in-
förlivande av arbetslivsdirektivet löpt ut. Det är upp till den nationella domstolen, i en tvist 
om förbud mot åldersdiskriminering, att säkerställa det rättsliga skydd som enskilda tillskri-
vits enligt gemenskapsrättsliga bestämmelser och garantera att de får full verkan genom att 
inte tillämpa bestämmelser i nationell lagstiftning som kan strida mot EG-rätten.  

Med andra ord ska andra och tredje frågan besvaras så att EG-rätten, och i det här fallet 
art. 6.1 arbetslivsdirektivet, ska tolkas så att den utgör hinder för en nationell bestämmelse 
som tillåter att tidsbegränsande anställningsavtal ingås utan begränsningar om en person 
fyllt 52 år, om det inte föreligger ett samband med ett tidigare tillvidareanställningsavtal 
med samma arbetsgivare. Den nationella domstolen ska underlåta att tillämpa bestämmel-
ser i den nationella lagstiftningen som kan strida mot EG-rätten och således säkerställa att 
den allmänna rättsprincipen om förbud mot åldersdiskriminering får full verkan. Detta gäll-
er även om tiden för införlivandet av direktivet i fråga inte har gått ut.  

3.3.2 DEC-E/2000/14 

Målet är mellan parterna Equality Authority60 (käranden) och flygbolaget Ryanair (svaranden). 
Käranden fullföljde, den 2 maj 2000 med stöd av Irlands Employment Equality Act 199861, ta-
lan mot Ryanair till Director of Equality Investigations62. Käranden framhöll att svaranden, i 
strid mot den irländska lagen, i en platsannons skrivit att de sökte en ung och dynamisk 
person och att den ideala kandidaten kommer vara ung och dynamisk. Åldersdiskriminering 
har alltså förekommit. Käranden menar att ordet ung refererar till faktisk ålder och att an-
nonsen gav fördel för en yngre grupp av personer att söka jämfört med en grupp med äldre 
arbetssökande. Enligt käranden finns det ett tydligt förbud i den irländska lagen för en ar-
betsgivare att använda en arbetssökandes ålder som ett relevant kriterium för att skilja per-
soner, som är mellan 18 och 65 år, åt vid ett rekryteringsförfarande. Svaranden förnekade 
att platsannonsen var i strid mot den irländska lagen och menade att lagen hänvisar till ål-
der uttryckt i år och inte till vaga formuleringar som ung eller gammal. Begreppet ung ska 
läsas och förstås med annonsen i dess helhet. Det var vidare klart och tydligt att det var en-
tusiasm som söktes, ordet ung användes aldrig utan ordet dynamisk och annonsen före-
skrev att de i huvudsak sökte en person med glöd och framåtanda. Dessa faktorer har inget 
med ålder att göra. Svaranden har också noterat att tidningen de hade platsannonsen i, även 
tidigare publicerat ett flertal andra annonser i vilka ordet ung använts.  

                                                 

59 Punkt 72 i mål C-144/04.  

60 Oberoende statligt organ eller myndighet skapad för att försäkra att medborgarna på Irland behandlas lik-
värdigt och för att försäkra att diskriminering på vissa grunder inte uppstår. Se 
http://oasis.gov.ie/employment/employment_rights/equality_authority.html, tillgänglig 2006-05-02. 

61 Ungefär arbetsrättslig jämställdhetslagstiftning.  

62 Domstolsliknande organ som bidrar till att uppnå jämställdhet genom att utreda eller förmedla klagan om 
olaglig diskriminering. Se http://www.cspe.ie/teachers/factandfigs.tmpl?unit=3&topic=20021105154914, 
tillgänglig 2006-05-02. 
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Av i målet föreliggande omständigheter gör Irlands Equality Officer63 följande bedömning. 
Först och främst konstateras att begreppen ung, medelålders och gammal relaterar till och 
beskriver olika åldrar. En resonabel person med allmänt förnuft skulle, enligt Equality Offi-
cer, uppfatta att begreppet ung i en platsannons relaterade till just ålder. Genom att i annon-
sen tydligt ange att en ung och dynamisk person söktes, att den ideala personen skulle vara 
ung samt att glöd och framåtanda var viktigt har svaranden även tydligt indikerat vilken typ 
av arbetstagare den inte ville ha. P.g.a. detta avslås svarandens yrkanden om att begreppet 
ung måste läsas och förstås med annonsen i dess helhet, att användandet av begreppet ung 
betydde att en entusiastisk person söktes samt att den hade gjort ett fel eller verkat för fort 
då annonsen författades. Sistnämnda grund framkom i förhör med svaranden. Equality Offi-
cer ansåg dessutom att en äldre person som läste annonsen och sökte tjänsten skulle känna 
sig avvisad samt utestängd eftersom det i annonsen specificerades att ung var ett kriterium 
för att få jobbet. P.g.a. detta finner Equality Officer att begreppet ung i annonsen tydligt indi-
kerar ett syfte att exkludera medelålders eller äldre sökande. Följaktligen utgör användandet 
av begreppet ung i annonsen uttrycklig diskriminering, åldersdiskriminering, vilket strider 
mot irländsk lagstiftning.  

Equality Officer beslutar i målet att publiceringen av platsannonsen stred mot irländsk lag-
stiftning, svaranden diskriminerade p.g.a. ålder och ska till käranden utge £8 000. Svaran-
den ska dessutom vidta vissa åtgärder som t.ex. se över dess policys för att försäkra sig om 
att de stämmer överens med lagen.  

3.4 Arbetslivsdirektivets verkan på nationell lagstiftning 
Av rättsfallen som nämndes i avsnitt 3.2 framgår att ett direktiv har bindande verkan enligt 
art. 249 EG och att det i varje enskilt fall ska undersökas om aktuell bestämmelse med hän-
syn till sin rättsliga natur, systematik och ordalydelse är menad att ha direkt effekt mellan 
medlemsstaterna och de enskilda. Det krävs dessutom att tiden för implementering av di-
rektivet har gått ut. Om kraven är uppfyllda blir direktivet en del av nationell rätt, som i sin 
tur alltså ska tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte.  

Som tidigare klargjorts, syftar arbetslivsdirektivet till att fastställa en allmän ram för att be-
kämpa diskriminering p.g.a. religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. I direktivets artonde artikel föreskrivs att medlemsstaterna senast den 2 december 
2003 skulle anta de lagar och författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. För 
diskriminering p.g.a. ålder och funktionshinder får dock medlemsstaterna ta ytterligare tre 
år på sig för att införa bestämmelserna i nationell lagstiftning. Detta betyder att samtliga 
medlemsstater senast den 2 december 2006 ska ha infört reglering mot diskriminering p.g.a. 
ålder. Då tiden för implementering har gått ut har arbetslivsdirektivet direkt effekt och kan 
åberopas i medlemsländerna i de fall vertikala förhållanden föreligger. Det faktum att Sveri-
ge inte i dagsläget har en lagstiftning som förbjuder diskriminering p.g.a. ålder strider inte 
mot EG-rätten eftersom tiden för implementering av direktivet inte har gått ut.64  

Trots att tiden för införlivande av bestämmelsen om åldersdiskriminering inte har gått ut, 
kan dock arbetslivsdirektivet äga viss inverkan på nationell rätt. Genom att medlemsstater-

                                                 

63 Tillsatta under Employment Equality Act 1998 och har lagstadgad frihet att inom hans eller hennes områden 
utreda eller förmedla klagan om olaglig diskriminering under jämställdhetslagstiftningen. Se 
http://www.equalitytribunal.ie/uploadedfiles/AboutUs/EqOffJobDescription.pdf, tillgänglig 2006-05-02. 

64 Jfr. mål 148/78. 
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na, enligt direktivet, ska rapportera om hur lagarbetet om åldersdiskriminering fortskrider 
fram tills införlivande av direktivet sker, och dessutom inte får bilda nya bestämmelser som 
strider mot direktivet, finns det restriktioner för medlemsstaterna. Dessa restriktioner har 
bildats på grundval av direktivet. Som stadgades i ovannämnda EG-rättsfall65, strider det 
mot EG-rätten att, under tiden för implementering av direktivet, vidta åtgärder som allvar-
ligt äventyrar det resultat direktivet strävar efter. Att således införa inskränkande bestäm-
melser avseende ålder i den nationella lagstiftningen under den tid under vilken arbetslivs-
direktivet ska införlivas, motarbetar direktivet. Detta gäller även om bestämmelsen i fråga 
endast är avsedd att gälla under en begränsad tid.  

Slutsatsen jag drar av detta är att även om ett direktiv ännu inte är införlivat i nationell rätt, 
kan det ändock komma att påverka hur nationell rätt utformas under införlivandefristen 
och dessutom hindra eller sätta gränser för vilka nationella lagar som får stiftas. EG-
domstolen uttalade i sitt domslut att medlemsstaterna ska avhålla sig från att vidta åtgärder 
som allvarligt äventyrar det resultat som föreskrivs i arbetslivsdirektivet. Detta tolkar jag 
som att det inte endast innefattar lagar som stiftas utan även andra regler, bestämmelser 
och föreskrifter en medlemsstat kan tänkas införa. Hur stor vidd eller bredd begreppet åt-
gärder har eller får är, enligt min mening, upp till EG-domstolen att bestämma. Vidden av 
begreppet kan säkerligen tänkas variera beroende på situationen i fråga och vilket slags di-
rektiv det handlar om. Varje situation bör enligt min mening bedömas just utifrån de för-
hållanden och omständigheter som råder vid det tillfället. 

                                                 

65 C-144/04.  
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4 Olika parters synvinklar på ålder och arbete 

4.1 Inledning 
Under 1990-talet förändrades ungdomars situation på arbetsmarknaden om jämförelse sker 
med hur den hade varit under hela 1970- och 80-talen. En undersökning av Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) visar att inträdet på arbetsmarknaden för unga under 1990-talet har blivit 
fördröjd p.g.a. att ungdomar studerar längre och att det varit arbetsbrist.66 Att ungdomar är 
allt äldre innan de går ut i arbetslivet borde innebära att de även pensioneras senare eller i 
vart fall att äldre anses som mer attraktiva idag än under 1970- och 80-talen. Så är dock inte 
fallet vilket bl.a. en annan temarapport, även den gjord av SCB, visar. Den samlade livsar-
betstiden minskar trots att genomsnittsåldern för utträde från arbetsmarknaden ligger fast.67 
Ingrid Johanssons doktorsavhandling68 illustrerar också samma tendens. Motviljan till att 
anställa äldre arbetssökande finns troligtvis inom samtliga sektorer och yrken. Jag ska i det 
kommande utreda hur fördelningen inom den offentliga respektive privata sektorn ser ut 
då det kommer till ålder. Jag ska även undersöka arbetsgivar- respektive arbetstagarsidans 
åsikter om ålder och rekrytering. 

4.2 Statistik för offentlig respektive privat sektor 
Inom den offentliga sektorn, som omfattar statligt och kommunalt anställda, arbetar idag 
ca 1 296 200 personer i åldrarna 16 till 64 år. Genom att dela upp arbetstagarna i tre under-
grupper efter ålder ges en mer lättöverskådlig bild över hur fördelningen mellan åldrarna är. 
Den offentliga sektorn sysselsätter ca 70 400 personer i åldern 16 till 24 år, i åldersinterval-
let 25 till 54 år finns ca 900 200 anställda och av de personer som är 55 till 64 år arbetar ca 
325 700 inom den offentliga sektorn.69 (se tabell A nedan) 

Ca 2 421 300 personer mellan 16 och 64 år är anställda inom den privata sektorn, vilket 
alltså nästan är dubbelt så många som inom den offentliga sektorn. För de tre undergrup-
perna blir följaktligen även siffrorna något högre. Det är ca 285 100 personer mellan 16 
och 24 år anställda inom den privata sektorn, för de mellan 25 och 54 år är siffran ungefär 
1 740 000 och slutligen sysselsätter den privata sektorn ca 396 100 personer i åldern 55 till 
64 år.70 (se tabell A nedan) 

Vid jämförelse mellan kvinnor och män kan konstateras att det är betydligt fler kvinnor 
som är anställda inom den offentliga sektorn och avsevärt större antal män som arbetar 
inom den privata sektorn. Knappt 30 procent av alla anställda inom den offentliga sektorn 
är män och motsvarade siffra inom den privata sektorn är drygt 60 procent.71 (se tabell B 
nedan) 

                                                 

66 Statistiska centralbyrån, Prognosinstitutet, Temarapport 2000:3 – 21-åringars situation på arbetsmarknaden 
s. 4-5.  

67 Statistiska centralbyrån, Prognosinstitutet, Temarapport 2002:1 – Den äldre arbetskraften s. 18. 

68 Se ovan 2.6 åldersdiskriminering.  

69 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökning januari 2006, s. 34.  

70 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökning januari 2006, s. 34.  

71 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökning januari 2006, s. 35.  



 Olika parters synvinklar på ålder och arbete 

 19 

 

Tabell A Antal anställda 
Offentlig sektor 

Antal anställda 
Privat sektor 

16 – 24 år 70 400 285 100 

25 – 54 år 900 200 1 740 000 

55 – 64 år 325 700 396 100 

Totalt 16 – 64 år 1 296 200 2 421 300 

 

Tabell B Antal anställda 
Offentlig sektor 

Antal anställda 
Privat sektor 

Män 351 400 1 484 400 

Kvinnor 944 800 936 900 

Totalt båda könen 1 296 200 2 421 300 

 

4.3 Ur arbetsgivarens perspektiv 
Vid ett rekryteringsförfarande torde arbetsgivaren vilja anställa en person som inte bara har 
rätt utbildning, den arbetslivserfarenhet som efterfrågas och bäst meriter, utan även är en 
person som kan tänkas stanna i företaget en längre tid. Arbetsgivaren vill naturligtvis känna 
en viss trygghet i att den tilltänkte arbetstagaren kommer arbeta relativt långvarigt i företa-
get för att på så sätt bidra till ett bra resultat, bra kundkontakt, trivsam arbetsmiljö o.s.v. Att 
personen är kreativ och kan prestera efter önskat mått samt har god samarbetsförmåga är 
likaså av betydelse. Ju längre tid en arbetstagare är anställd, desto mer tillförlitlig och mån 
om företagets resultat bör den bli.  

Arbetsgivare förefaller ha en speciell syn på äldre arbetssökande. Precis som för människor 
med olika nationalitet, placeras de arbetssökande in i olika fack och stereotyper skapas. Ste-
reotyperna om arbetstagarna är ofta baserade på ålder, samt om hur respektive ålder inver-
kar på förmågan att prestera enligt vad som önskas. Arbetssökande över 45 eller 50 år upp-
fattas ofta inte vara lika angelägna om att göra sitt bästa eftersom de redan arbetat aktivt i 
hela sitt liv och nu kanske vill trappa ner. Ytterligare en föreställning är att äldre arbetstaga-
re börjar bli trötta, inte längre är lika ivriga att prestera och inte på samma sätt som yngre 
arbetstagare har lika mycket att kämpa för.72 Åldern kan vidare ha olika betydelse beroende 
på vilken befattning som söks. Det förefaller svårare att vara äldre eller medelålders vid ett 
arbete på lägre nivå. Specialister och personer i högre befattning utgör undantag, och åldern 
får i dessa fall en sekundär betydelse. Det är istället personens karaktärsdrag och kunskaper 
som blir viktiga.73 Något som däremot talar för att arbetsgivare hellre skulle anställa äldre 
                                                 

72 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 112-114. 

73 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 109. 
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personer, och då främst kvinnor, är att de inte förväntas få fler barn eller för den delen har 
småbarn.74 Arbetsgivaren slipper då föräldraledighet, vård av sjukt barn och liknande från-
varo från arbetet.  

Vilken ålder som anses som ”för gammal” kan variera avsevärt och behöver inte nödvän-
digtvis vara runt 50 år. Det kan t.ex. vara åldern i relation till andras ålder, åldern i relation 
till utbildningsnivån eller åldern i relation till sedvänjan inom företaget i fråga. En nyutexa-
minerad 35-åring som sökte arbete på en revisionsbyrå ansågs vara för gammal eller avvek 
från det normala eftersom merparten av de sökande som var nyutexaminerade var betydligt 
yngre. Det spelade inte någon roll att 35-åringen redan hade god kontorsvana och tidigare 
erfarenheter då företaget inte hade någon internutbildning för äldre nyutexaminerade.75 

För att få en uppfattning om hur arbetsgivarna idag ser på äldre och rekrytering kommer 
jag under kommande två avsnitt redogöra för den offentliga respektive privata sektorns syn 
inom området. Detta grundas på intervjuer jag genomfört baserat på ett frågeformulär76 
med sju stycken frågor angående äldre och rekrytering. 

4.3.1 Röster från den offentliga sektorn 

Från den offentliga sektorn valde jag att intervjua Alf Gustafsson från personalutskottet i 
Jönköpings kommun och Jonas Ransgård från den personalpolitiska delegationen i Göte-
borgs kommun. Jag valde dessa två kommuner eftersom jag både vill undersöka vilken 
uppfattning en medelstor kommun har och hur en stor kommun resonerar.  

Både Alf och Jonas tror att åldern har betydelse vid rekrytering. Alf gav exempel på tre oli-
ka tillfällen då åldern kan ha betydelse; när man vill föryngra, vid lagbyggande då det ofta är 
önskvärt med olika erfarenheter, utbildning och ålder samt då en person med större erfa-
renhet söks. I sistnämnda fall är det i regel någon som är lite äldre som anställs. Jonas me-
nade att åldern kan ha betydelse på olika sätt. Medelåldern bland de som är anställda i en 
kommun är i regel relativt hög, varför det är viktigt att få in yngre arbetskraft så inte alla 
pensioneras och försvinner samtidigt. Däremot kan äldre vara bättre på att handskas med 
människor i känsliga situationer, t.ex. inom olika vårdyrken, då de har större erfarenhet.  

Det finns flera exempel på äldre personer som sökt jobb och fått ett mer positivt bemötan-
de då de utelämnat sin ålder i ansökningshandlingarna jämfört med då de haft åldern med.77 
Alf hade ingen erfarenhet av detta men Jonas däremot anförde att det finns en uppfattning 
om att äldre kan ha en åsikt om vilka arbetsuppgifter på en arbetsplats de vill utföra eller 
inte, speciellt då det handlar om okvalificerade arbetsuppgifter. Inom vissa branscher kan 
äldre personers utbildning även anses vara för gammal. Å andra sidan kan det faktum att de 
varit verksamma en längre tid och därmed har arbetslivserfarenhet väga upp detta.  

På frågan om i vilken ålder en arbetssökande börjar bli ”för gammal” för att anställa ansåg 
Alf att påståendet om att någon är för gammal är ett föråldrat tankesätt. För några år sedan 
talades det om 55+ och förmodligen fanns åsikten att en person då hade gjort sina bästa år 

                                                 

74 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 107. 

75 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 117. 

76 Se bilaga 2. 

77 Se nedan 4.4 ur arbetssökandens perspektiv. 
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på arbetsmarknaden. Jonas framförde att den åldern var ca 40 år inom offentlig sektor. Han 
betonade att åldern troligtvis var lägre i storstäderna samt universitets- och högskolestäder-
na där det finns många människor, och högre i t.ex. Norrland och mindre orter med färre 
invånare.  

När skulle då en äldre arbetssökande anställas framför en yngre och spelar det någon roll 
vilket yrke eller befattning det handlar om? Både Alf och Jonas ansåg att en äldre person 
ofta passar bättre i en chefsroll men framhöll dock vikten av att ha flera ålderskategorier 
representerade. Dels för att få en bra laganda med olika kunskaper och dels för att få kon-
tinuitet i arbetet så inte alla slutar samtidigt. Alf meddelade att eftersom en äldre person har 
större erfarenhet, passar den ofta bättre som arbetsledare där stor nytta kan dras av tidigare 
erfarenheter. Jonas yttrade att äldre personer ofta passar bättre för vårdyrken och pedago-
giska yrken då de uppnått en viss erfarenhet och mognad. Vad det gäller chefsbefattningar, 
har ofta äldre bättre kompetens och får troligtvis mer respekt än vad en yngre person hade 
fått. För mer kreativa jobb, som t.ex. marknadsförare, passar troligtvis en yngre person 
bättre.  

Både Alf och Jonas ansåg att en fördel som yngre arbetssökande har framför äldre är att de 
har en färsk utbildning. Alf konstaterade att unga har färre förutfattade meningar om sitt 
arbete och att företaget kan utbilda den anställde internt. Jonas ansåg att yngre är mer krea-
tiva, har mer energi och är mer förändringsbenägna.  

Alf och Jonas var båda två negativa till en lag mot åldersdiskriminering. Alf tror inte på en 
sådan lag då allt fler människor idag är aktiva långt upp i åldrarna. Han menar också att allt 
fler företag ser positivt på rekrytering av äldre personer. Jonas anser att en lag mot ålders-
diskriminering kommer peka ut äldre som en svag grupp som behöver stöd snarare än att 
stärka deras position. Om tio år kommer det vara ett enormt rekryteringsbehov och troligt-
vis kommer anställda stanna kvar och arbeta trots att de nått pensionsålder. Äldre arbetsta-
gare är ingen svag grupp och en lag skulle forma en negativ bild av äldre arbetskraft.  

Ingen av dem tror heller att en lag mot åldersdiskriminering skulle minska åldersfixeringen 
vid rekrytering. Jonas framför att det idag finns åldersdiskriminering och att vara ung i vissa 
hänseenden är ett värde i sig, men att det inte är långt bort innan det måste ändras. Inom 
kommuner är även majoriteten av de anställda äldre. Istället för att minska åldersfixeringen 
tror han att en lag snarare skulle resa frågor som om den berörda personen fick tjänsten på 
p.g.a. sin ålder och inte för sin utbildning eller sin kompetens.  

4.3.2 Röster från den privata sektorn 

För att få den privata sektorns syn på äldre och rekrytering, valde jag att kontakta tre stora 
rekryteringsföretag i Sverige. Eftersom de arbetar med rekrytering för i stort sett alla sorters 
företag blir resultatet inte koncentrerat till en bransch eller en särskild verksamhet, utan 
vidsträckande. De personer och företag jag kontaktat är Ewa Jönsson som är rekryterings-
konsult på K2 Search AB, ett rekryteringsföretag som ville vara anonymt vilket jag nedan 
kallar rekryteringskonsulten och Annika Rehbäck som är rekryteringskonsult på Monster.  

På frågan om arbetssökandens ålder är viktig vid rekrytering svarade både K2 Search AB 
och rekryteringskonsulten att det är viktigt. K2 Search AB menade att det har betydelse 
från flera synvinklar. Hänsyn ska tas till hur gruppen eller organisationen i övrigt ser ut, om 
t.ex. flera anställda börjar närma sig pensionsålder finns det behov att komplettera med 
yngre personer som kan ”ärva” kompetens samt föra företaget vidare. För vissa ledande 
positioner kan det behövas senioritet för kompetens, erfarenhet och förtroende. Rekryte-
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ringskonsulten hade samma åsikt som K2 Search AB om att det på många företag arbetar 
ett stort antal 40- och 50-talister och för att inte företagen ska gå under när de pensioneras 
måste de anställa unga. Rekryteringskonsulten betonade att det är företaget eller med andra 
ord kunden som sätter gränser och önskemål, rekryteringskonsulten själv tycker inte att ål-
dern är viktig. Monster tittar inte på åldern. De följer och informerar sina kunder om de 
bestämmelser som anger att åldern inte får tas med som kriterium. Utifrån vad kunden 
önskar, utformas sedan en kravprofil som bl.a. baseras på erfarenhet och alltså inte har nå-
got med ålder att göra. Monster levererar endast den eller de personer vars erfarenheter 
passar in på kravprofilen.  

Angående frågan om varför ett bättre och mer positivt bemötande ofta ges då en äldre ar-
betssökande utelämnar åldern i ansökningshandlingarna så visste inte rekryteringskonsulten 
vad det kunde bero på. De själva frågar aldrig hur gammal en arbetssökande är om det inte 
står i ansökningshandlingarna. Undrar däremot kunden, måste de fråga eftersom det är 
kunden som bestämmer. Inte heller K2 Search AB vet vad det kan bero på eftersom per-
sonliga egenskaper och energinivå sällan går att få en uppfattning om via brev. De betonar 
dock att det är bättre att få en uppfattning om åldern med en gång eftersom det senare 
ändå kommer fram. Söker företaget en yngre person beroende på åldersstrukturen i företa-
get kommer någon anställning av den äldre arbetssökanden ändå inte att ske. Monster an-
förde att då privata företag själva rekryterar, utan hjälp av ett rekryteringsföretag, tittar de 
på teamet i vilket arbetssökanden ska komma att ingå och utgår då säkerligen från ålder. 
Det finns många förutfattade meningar om personer med en viss ålder.  

Den ålder då arbetssökanden börjar bli ”för gammal” för att anställa är omöjlig att faststäl-
la, framför rekryteringskonsulten. Det beror på vilket företag det handlar om. Vissa företag 
vill ha en 20-åring och då är en 30-åring för gammal, medan ett annat företag kan vilja ha 
en 50-åring. Även Monster anför att åldern är svår att fastställa och att det beror på vilken 
tjänst det är fråga om samt vilken erfarenhet som söks. K2 Search AB menar att den åldern 
är helt olika beroende på vad företaget i fråga har för behov, så det hänger mer på de per-
sonliga egenskaperna. Oavsett arbetssökandens ålder så krävs inskolning och ju längre tid 
företaget uppskattar att personen kommer arbeta hos dem desto bättre.  

En äldre arbetssökande skulle anställas framför en yngre när ett företag behöver en person 
med viss erfarenhet eller en person till en tyngre tjänst eller post, enligt rekryteringskonsul-
ten. Det kan t.ex. handla om chefspositioner, specialister, konstruktörer, när en viss speciell 
utbildning önskas, svetsare eller värme- och kyltekniker. Även Monster ansåg att en äldre 
arbetssökande hellre skulle anställas då det är fråga om chefstjänster där erfarenhet från le-
dande befattning krävs. Det spelar definitivt roll vilket yrke eller vilken befattning det hand-
lar om. K2 Search AB menade att det finns positioner där interna och externa relationer 
kräver en viss senioritet. Då arbetstagaren t.ex. har externa relationer med kunder, investe-
rare eller leverantörer som förväntar sig att personen har erfarenhet inom ett visst område, 
är en äldre arbetstagare att föredra. Även för vissa ledande positioner krävs erfarenhet och 
senioritet för att enklare få gehör för sina krav.  

De kvalitéer en yngre person generellt har jämfört med en äldre person är, enligt rekryte-
ringskonsulten, ett annat driv och vilja att komma någon vart. De unga kan formas på ett 
annat sätt och gör ofta ett jobb de kanske egentligen inte vill p.g.a. att detta senare kan leda 
till något annat. Äldre personer har oftast redan en karriär som de är nöjda med och ”vill” 
inte lika mycket som en ung. De tenderar även att inte vilja göra vissa arbetsuppgifter då de 
redan har gjort dem eller tycker de är mindre kvalificerade. K2 Search AB svarade kort och 
gott att kvalitéer eller egenskaper inte har med ålder att göra. Monster angav att deras kun-
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der uppger att en ung person har mer hunger och driv att vilja komma någonstans. Äldre 
arbetstagare som arbetat en tid på arbetsplatsen är inte lika öppna för ny input. 

Om en lag mot åldersdiskriminering skulle vara positiv eller negativ hade inte rekryterings-
konsulten funderat över men svarar att det eventuellt kunde vara positivt. Hon tvivlar dock 
på att man skulle komma någon vart med en lag eftersom kryphål alltid hittas och arbetsgi-
vare ofta skyller på att personen i fråga inte anställdes p.g.a. något annat skäl. K2 Search 
AB tror att en lag skulle vara negativ. Det är upp till företagsledaren att avgöra hur företa-
gets organisation ska se ut. Till skillnad från K2 Search AB ansåg Monster att en lag skulle 
vara positiv, men att det samtidigt kunde bli svårt eftersom företag alltid kan ange ett annat 
skäl än ålder för att motivera varför en person inte fick tjänsten. En lag skulle bli lätt att 
kringgå.  

Rekryteringskonsulten trodde att en lag mot åldersdiskriminering i vissa lägen och för vissa 
företag kunde bidra till en minskad åldersfixering. Hon kunde dock inte ge några exempel. 
K2 Search AB yttrade att en lag inte skulle bidra till att minska åldersfixeringen. Däremot 
ansåg de att företagen måste se mer till de personliga egenskaperna än till ålder. Enligt 
Monster skulle en lag på sätt och vis bidra till en minskad åldersfixering. Företag skulle få 
tänka efter lite extra vid rekrytering om det faktiskt fanns en lag, vilket i sin tur skulle inne-
bära färre fall av diskriminering. På Monster betonas även att det är viktigt att samtliga re-
kryteringsföretag tar sitt ansvar och upplyser sina kunder om att det inte är tillåtet att välja 
ålder på en arbetstagare.  

4.4 Ur arbetssökandens perspektiv 
Då en person söker arbete vill den troligtvis bli bedömd utifrån sina meriter, tidigare ar-
betslivserfarenhet och utbildning. Omständigheter som ålder borde inte påverka bedöm-
ningen av om en person är lämplig för en tjänst så länge arbetssökanden har de kvalitéer 
som krävs och efterfrågas. I ett nummer av TCO-tidningen tas åldersdiskriminering upp. I 
en av artiklarna intervjuades ingenjören Lars Gråhns som är 55 år och nu arbetslös. Han 
har sökt ett flertal arbeten men för det mesta har han inte ens fått något svar. En gång fick 
han höra att hans kvalifikationer var utmärkta men att företaget hade tänkt sig en yngre 
person. En annan gång då han sökte ett jobb med samma arbetsuppgifter han arbetat med i 
25 år fick han efter en vecka ett brev med tack för visat intresse. I intervjun säger han att 
han inte kan bevisa att han blivit utsatt för åldersdiskriminering men att han nog är ett offer 
för åldersfixeringen i arbetslivet. Han framför vidare att han tror att arbetsgivarna ser hans 
ålder som en belastning, även om de sällan säger det rent ut. Trots dessa erfarenheter av ål-
dersfixeringen i arbetslivet tror inte Lars att en lag mot åldersdiskriminering skulle hjälpa. 
Han menar att det är attityden hos de som rekryterar personal som måste ändras.78  

Att åldern har betydelse då arbete söks är bevisat. En kvinna som hade sökt flera hundra 
arbeten utelämnade efter en tid åldern i ansökningshandlingarna och blev därefter kallad till 
betydligt fler intervjuer.79 Ett annat notabelt exempel är en 52-årig kvinna som i telefonkon-
takt med företag brukade uppge att hon var 42 år eftersom hon också såg yngre ut än hon 
var. Tack vare detta tillvägagångssätt, fick hon chans att få in en fot och fick även ett avse-
värt bättre bemötande. Längre fram i processen när hennes egentliga ålder avslöjades kunde 

                                                 

78 Rolfer, B ”Jag är ett offer för åldersfixeringen”, TCO-tidningen 2005:4 s. 3-5.  

79 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 114-115. 
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företagets tidigare notering av åldern mycket väl vara en felskrivning eller ett hörfel från ar-
betsgivarens sida.80  

4.4.1 Röster från arbetstagarsidan 

Efter att ha undersökt arbetsgivarsidans syn och uppfattning om åldersdiskriminering ska 
jag nu redogöra för arbetstagarsidans åsikter inom området. Jag gör detta med hjälp av in-
tervjuer med fackförbunden Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Cen-
tralorganisation (TCO). Från LO har jag intervjuat Jenny Lindblad som är utredare inom 
arbetsmarknad och diskriminering samt även suttit med som expert i Diskriminerings-
kommittén och från TCO intervjuade jag Roger Mörtvik som är avdelningschef på den 
samhällspolitiska avdelningen. Frågorna som intervjun baseras på är snarlika eller identiska 
med frågorna jag tidigare ställde till arbetsgivarsidan.81  

Både LO och TCO tror att åldern anses viktig vid rekrytering. LO anför att företag kan an-
vända ålder som en slags utsorteringsmekanism eller negativ utsållning av äldre. Arbetsgi-
varna kan även ha uppfattningen att äldre oftare är sjuka vilket innebär frånvaro från arbe-
tet. TCO menar att åldern är viktig av många olika skäl. Arbetsgivare kan vara rädda för att 
äldre arbetstagare innebär kostnader i form av pension och sjukpenning eller helt enkelt 
inte anses vara anpassningsbara.  

Angående varför äldre personer emellanåt bemöts mer positivt då de utelämnar sin ålder i 
ansökningshandlingarna, tror LO att det beror på att arbetsgivare ofta har en bild av att 
äldre arbetstagare är mer sjukskrivna samt mindre flexibla än yngre personer. TCO framför 
att det har att göra med att arbetsgivarna uppfattar att äldre oftare är sjukskrivna, inte är 
anpassningsbara och betyder kostnader i form av pension. Det finns en skepsis till att an-
ställa äldre om arbetsgivaren har en negativ inställning, därav effekten.  

I vilken ålder arbetstagaren uppfattas bli ”för gammal” är svårt att avgöra menar LO, då det 
är olika för olika typer av yrken. För tjänstemannayrken är åldern högre medan den för icke 
tjänstemanna- eller fysiskt krävande yrken torde vara lägre. TCO visste inte vid vilken ålder 
en arbetstagare kunde uppfattas som ”för gammal” men anförde att den borde vara runt 50 
och uppåt eller då en person passerat en ålder som innebär att nästa anställning troligtvis är 
den sista.  

LO anser att en äldre arbetstagare skulle anställas framför en yngre speciellt inom tjänste-
mannayrkena där åldrarna ofta är högre. För t.ex. intellektuellt arbete skulle en äldre person 
oftare föredras. TCO bedömer att en äldre person hellre skulle anställas för vissa ledande 
befattningar där personlig och social mognad kvävs. Även för befattningar med arbetsupp-
gifter som omfattar svåra personalfrågor och där beslut som rör många människor behöver 
fattas skulle troligtvis en äldre person mer sannolikt anställas.  

Vad yngre arbetssökande kan uppfattas ha för kvalitéer som äldre saknar är enligt LO att de 
t.ex. är mer flexibla, antas vara mindre sjukskrivna och mer positiva till att utföra olika slags 
arbetsuppgifter. De sociala pensionssystemen är dessutom uppbyggda på ett sätt som gör 
att äldre diskrimineras. TCO meddelar att unga uppfattas vara mer flexibla, vara nytänkan-
de samt ha en större utvecklingsvilja.  

                                                 

80 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän s. 115. 

81 Se bilaga 3. 
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Skulle då en lag mot åldersdiskriminering vara positiv eller negativ? LO anför att det är 
svårt att avgöra om en lag skulle vara positiv eller negativ. De betonar dock att det är viktigt 
att det handlar om alla åldrar och att äldre inte får en förmån som inte yngre får och tvärt 
om. Det ska dock finnas rimliga undantag som dels gynnar äldre samt dels gynnar yngre. 
LO menar också att det är viktigt att lagen utformas flexibelt, och inte lika strikt som t.ex. 
lagen mot etnisk diskriminering då det handlar om skydd på olika sätt. TCO tycker också 
att det är svårt att avgöra om en lag skulle vara positiv eller negativ men anför att Sverige i 
princip redan har en lag på området genom EG-rätten. TCO ifrågasätter om det inte snara-
re är bättre med en morot, i form av t.ex. ekonomiska stimulanser för att anställa äldre eller 
skattelättnader, än med en lag som ”piska”.  

Angående om en lag skulle betyda minskad åldersdiskriminering tror LO att en lag skulle 
bidra till att det blir mindre strikt. En lag skulle troligtvis innebära att vissa skildringar i an-
sökan som anspelar på ålder skulle försvinna. Enligt TCO skulle en lag inte bidra till mins-
kad åldersfixering, utan kanske snarare tvärt om öka den. Det skulle bli större fokus på ål-
der och dessutom svårt att veta var ”åldersgränsen” skulle gå.  

4.5 Resultat från intervjuer 
Av intervjuerna framgår att åsikterna om ålder och rekrytering på flera punkter är väldigt 
lika, oavsett om det är en representant från arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan som ytt-
rar sig. Alla, utom rekryteringsföretaget Monster, som medverkat i intervjuerna anser att 
arbetssökandens ålder är viktig vid rekrytering och flera av de tillfrågade betonade vikten av 
att ha en åldersspridning bland arbetstagarna på arbetsplatsen. Finns det t.ex. endast äldre 
arbetstagare skulle det innebära att alla pensioneras samtidigt. Monster följer vid rekrytering 
den utformade kravprofil som fastställts vilken inte har något med ålder att göra.  

Samtliga intervjupersoner var eniga om att en äldre person hellre skulle anställas då det är 
fråga om en chefsposition eller annan ledande befattning där viss erfarenhet efterfrågas. En 
dominerande uppfattning om kvalitéer yngre arbetssökande har i jämförelse med äldre, är 
att de är mer flexibla, kreativa, lättare att ”forma” samt har ett annat driv. Det var endast 
rekryteringsföretaget K2 Search AB som kort och gott meddelade att kvalitéer eller egen-
skaper inte har med ålder att göra. Alf Gustafsson från Jönköpings kommun och Jonas 
Ransgård från Göteborgs kommun betonade även att yngre ofta hade fördelen att ha en 
färsk utbildning.  

Det var endast Monster, av intervjupersonerna som var direkt positiv till en lag mot ålders-
diskriminering. Monster trodde dock att en lag skulle vara lätt att kringgå. Alf, Jonas och 
K2 Search AB menade att en lag kanske istället skulle vara negativ. Rekryteringskonsulten 
ansåg att en lag inte skulle hjälpa eftersom det ändå alltid finns kryphål. Även fackförening-
en TCO tvivlade på en lag och menade att det istället hade varit bättre med någon form av 
morot för att anställa äldre personer. Fackföreningen LO var tveksamma till om en lag 
skulle vara positiv eller negativ men betonade att det i så fall är viktigt att det handlar om 
alla åldrar med rimliga undantag.  

Monster var även den enda av de intervjuade som trodde att en lag skulle minska åldersfix-
eringen. De trodde att en lag skulle bidra till färre fall av diskriminering och till att företag 
skulle tänka efter en extra gång, om det faktiskt var förbjudet enligt lag att åldersdiskrimine-
ra. TCO, K2 Search AB, Alf och Jonas ansåg inte att en lag mot åldersdiskriminering skulle 
minska åldersfixeringen. TCO ifrågasatte om åldersfixeringen inte tvärt om skulle öka då 
större fokus skulle läggas på ålder. Jonas menade att en lag snarare skulle resa frågor om 
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personen i fråga fick arbetet p.g.a. sin ålder istället för sin kompetens. Rekryteringskonsul-
tens åsikt var att en lag i vissa fall kunde minska åldersfixeringen och LO ansåg att en lag 
skulle bidra till att vissa formuleringar i ansökan som anspelar på ålder skulle försvinna men 
inte helt utradera åldersfixeringen. 

På resterande två frågor påträffades skilda åsikter. På frågan om varför äldre arbetssökande 
ibland bemöts på ett mer positivt sätt då de utelämnar sin ålder i ansökningshandlingarna 
gick åsikterna isär. Alf hade inte någon erfarenhet av detta och rekryteringskonsulten till-
sammans med K2 Search AB visste inte heller vad det kunde bero på. Monster ansåg att 
företag, då de själva rekryterar personal, tittar på arbetssökandens ålder för att han eller hon 
ska passa in i teamet på arbetsplatsen. Jonas trodde däremot att det finns vissa uppfattning-
ar om att äldre personer är negativa till att utföra vissa, speciellt okvalificerade, arbetsupp-
gifter eller att deras utbildning anses vara för gammal. Både LO och TCO anförde att det 
troligtvis beror på att arbetsgivare anser att äldre personer är mer sjukskrivna och inte lika 
flexibla och anpassningsbara som yngre förmågor.  

Även angående frågan om i vilken ålder arbetssökanden börjar bli ”för gammal” för att an-
ställas fanns det olika åsikter. Både rekryteringskonsulten och K2 Search AB ansåg att ål-
dern inte kunde anses avgörande eftersom olika företag letar efter olika personer. LO och 
Monster menade att åldern är olika för olika typer av arbeten och tjänster. Alf ansåg att ut-
trycket ”för gammal” för att anställa var ett föråldrat tankesätt. Jonas och TCO var de enda 
som kunde ange åldrar. Jonas uppgav att gränsen antagligen låg runt 40 år medan TCO 
menade att den låg vid 50.  

Resultaten från mina intervjuer finner jag till viss del förvånande. Innan jag genomförde in-
tervjuerna var jag nästintill övertygad om att de två fackförbunden skulle vara mycket posi-
tiva till en lag mot åldersdiskriminering och förespråka detta i högre utsträckning. Jag för-
modade också att svaren skulle skilja sig mer åt beroende på om det var en representant 
från arbetsgivar- eller arbetstagarsidan som svarade. Istället visade det sig att de tillfrågade 
personerna ofta hade identiska eller snarlika åsikter. Vad detta beror på är givetvis svårt att 
avgöra men det skulle kunna ha att göra med att intervjupersonerna svarat realistiskt och 
enligt hur samhället idag ser ut och fungerar. Det finns t.ex. idag ett stort antal 40- och 50-
talister på arbetsmarknaden som inom ett fåtal år kommer gå i pension, vilket kommer in-
nebära ett flertal lediga tjänster och anställningsmöjligheter. Detta faktum är troligtvis en 
förklaring till den gemensamma åsikten om vikten av att ha en bred åldersspridning bland 
arbetstagarna på arbetsplatsen för att på så sätt inte drabbas av att samtliga arbetstagare går 
i pension samtidigt. Att just ha en spridning bland åldrarna anser jag själv är en sund in-
ställning och något som bidrar till att flera olika synsätt och infallsvinklar kan ges och fås på 
ett problem eller i en diskussion. Att olika åldrar är representerade på en arbetsplats innebär 
också att arbetstagarna kan ta lärdom av varandras kunskaper. En äldre person med mycket 
erfarenhet kan lära en yngre person åtskilliga saker som inte går att läsa sig till, samtidigt 
som en yngre person kan bidra med sin färska utbildning och sin generations syn på olika 
frågor.  

Att en äldre person i många fall anses som ett bättre val då det handlar om en chefsposition 
eller annan ledande befattning håller jag till viss del med om. Då är erfarenhet, kompetens 
och även personlig mognad viktiga faktorer och en äldre person har sannolikt generellt sett 
utvecklats mer på de punkterna. Precis som Jonas Ransgård från Göteborgs kommun och 
K2 Search AB konstaterade, tror jag att en äldre chef får betydligt mer respekt och gehör 
för sina åsikter och krav än vad en yngre person får. Speciellt om det är en arbetsplats med 
relativt hög medelålder. Det är dock beklagligt om människor inte kan respektera varandra 
oavsett ålder och istället se till de personliga kvaliteterna och sakkunskapen inom området i 
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fråga. En yngre person kan säkerligen i flera fall passa betydligt bättre som arbetsledare eller 
chef än en äldre förmåga hade gjort.  

Jag kan på sätt och vis förstå intervjupersonernas bildade uppfattningar om hur äldre ar-
betstagare är, och jag är säker på att det i vissa fall stämmer. En äldre person kan vara 
mindre flexibel, svårare att forma, inte lika nytänkande och kreativ, motvillig att genomföra 
vissa, speciellt okvalificerade, arbetsuppgifter, inte lika mån om att prestera sitt bästa o.s.v. 
men detta är, förblir och kommer alltid endast vara stereotypen som skapats om den äldre 
arbetstagaren och kommer aldrig stämma till 100 procent. Inte heller de uppfattningar som 
finns om den yngre arbetstagaren kommer någonsin stämma fullständigt. Precis som liknel-
sen jag tidigare gjorde med personer med olika nationaliteter som delas in i olika fack, bil-
das likaså stereotyper om hur personer i en viss ålder är eller förväntas vara. Om jag förlitar 
mig på intervjuerna verkar det dock som om åldersfixeringen i samhället minskar allt mer. 
Om jag jämför mina intervjuresultat med resultaten Ingrid Johansson fick i sin doktorsav-
handling82, som jag tidigare nämnt och tagit exempel från, är mina resultat mer positiva. 
Med mer positiva menar jag t.ex. att de personer jag intervjuade i större utsträckning beto-
nade vikten av att ha rätt utbildning, erfarenheter och meriter för att få ett arbete framför 
kriteriet att ha ”rätt” ålder. Intervjupersonerna i doktorsavhandlingen föreföll fokusera mer 
på vilken ålder arbetssökanden hade och flera personer yttrade att de aldrig frivilligt skulle 
anställa någon som var över 50 år.83 Att resultaten är så pass olika kan bero på att mina in-
tervjuer är gjorda nio år senare och att, precis som Alf Gustafsson från Jönköpings kom-
mun menade, det förmodligen för några år sedan fanns en åsikt som att en person vid en 
viss ålder hade gjort sina bästa år på arbetsmarknaden men att det tankesättet numera är 
föråldrat eller i vart fall inte lika vanligt förekommande.  

Om en lag mot åldersdiskriminering skulle bidra till en minskad åldersfixering är naturligt-
vis svårt att förutspå. Jag tror inte att en lag med en gång skulle innebära att fokuseringen 
på ålder vid rekrytering skulle försvinna, jag är övertygad om att arbetsgivarna och samhäl-
let behöver tid för att ”vänja” sig vid tanken. Det är inte bara att hindra arbetsgivarna från 
att i annonsen skriva vilken ålder som önskas utan det handlar om att ändra attityden, före-
ställningen och uppfattningen som finns om äldre respektive yngre arbetssökande. På sikt 
anser jag dock att en lag definitivt skulle bidra till en minskad fixering vid ålder då rekryte-
ring sker, eftersom en lag skulle tvinga rekryterare och arbetsgivare att tänka annorlunda. 
Detta skulle i sin tur resultera i att arbetsgivare, då de har anställt den person med bäst kva-
lifikationer utan att någon hänsyn har tagits till ålder, sakta men säkert kommer upptäcka 
kvalitéer hos personerna i fråga som skiljer sig från stereotypen som tidigare funnits om ål-
dersgruppen. Jag anser dock inte att kvotering ska bli aktuellt. Om arbetstagare kvoteras in 
efter ålder anställs inte längre den person som har bäst kvalifikationer eller den som är bäst 
lämpad för tjänsten, vilket innebär att arbetssökandena diskrimineras och att arbetsgivaren 
obefogat tvingas anställa någon som inte har de kvalitéer som krävs. 

                                                 

82 Johansson, I Ålder och arbete – föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän. 

83 Se ovan 2.6 åldersdiskriminering. 
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5 Diskrimineringskommitténs slutbetänkande – en 
sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

5.1 Inledning 
Diskrimineringskommittén offentliggjorde i början av 2006 sitt slutbetänkande angående 
en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Regeringens beslut om att tillsätta en parla-
mentarisk kommitté fattades den 31 januari 2002 och uppdraget var, enligt kommittédirek-
tivet84, att se över den nationella diskrimineringslagstiftningen och överväga en gemensam 
lag mot diskriminering som rymmer alla eller de flesta diskrimineringsgrunder och sam-
hällsområden. Vidare angavs att ”En effektiv lagstiftning är ett centralt verktyg i kampen mot 
diskriminering. Den nuvarande lagstiftningen mot diskriminering finns i flera olika lagar. Den har kritise-
rats för att vara splittrad och svåröverskådlig. En samordnad diskrimineringslagstiftning skulle kunna 
skapa en större överskådlighet och därmed lättare få genomslag.”85 Diskrimineringskommittén fick 
därefter genom tilläggsdirektiv86 ökade uppgifter och skulle bl.a. också undersöka en sam-
manslagning av några eller samtliga av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering 
p.g.a. sexuell läggning.87 Den ska vidare bl.a. lämna förslag till bestämmelser om lika rättig-
heter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i ar-
betslivet samt undersöka om likadana bestämmelser bör införas för andra diskriminerings-
grunder. I kommitténs uppdrag ingår även att föreslå åtgärder för att genomföra arbetslivs-
direktivet vad avser diskrimineringsgrunden ålder.88 För att genomföra sitt uppdrag har 
Diskrimineringskommittén beaktat relevanta internationella konventioner och även analy-
serat samt studerat andra länders lagstiftningar mot diskriminering. Besök hos Irland, Stor-
britannien, Nederländerna och Norge har gjorts. Vidare har Diskrimineringskommittén 
medverkat i olika seminarium, hearings, sammanträden och varit på studiebesök.89  

Diskrimineringskommitténs förslag är att en ny lag mot diskriminering ska införas som har 
till syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oberoende 
av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshin-
der, sexuell läggning eller ålder.90 Diskrimineringsgrunderna i en eventuellt ny lag blir såle-
des de nämnda. Som nämnts tidigare har slutbetänkandet nu skickats på remiss och svarsti-
den går ut den 29 september 2006. 

Jag har i förevarande kapitlet valt att ta upp eventuella för- respektive nackdelar med en 
gemensam lag. Trots att detta resulterar i att jag går lite utanför mitt syfte, anser jag det vara 
relevant i och med den pågående lagstiftningsprocessen. Genom att belysa för- och nackde-

                                                 

84 Dir. 2002:11. 

85 Dir. 2002:11. 

86 Dir. 2003:69 och dir. 2005:8.  

87 SOU 2006:22 s. 123. 

88 SOU 2006:22 s. 167. 

89 SOU 2006:22 s. 128-129. 

90 SOU 2006:22 s. 213. 
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lar analyseras och klarläggs automatiskt för hur en eventuell lag skulle komma att påverka 
rättsområdet.  

5.2 Fördelar med en gemensam lag 
Enligt Diskrimineringskommittén finns det ett flertal fördelar med en gemensam lag som 
samlar alla diskrimineringsförbud, oberoende av diskrimineringsgrund och samhällsområ-
de. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning är tydligare och mer effektivt i kampen 
mot diskriminering samt gör det lättare att få till stånd ett likartat skydd oberoende av 
diskrimineringsgrund och samhällsområde. Vidare kan en gemensam lag antas medverka till 
en enhetlig och gemensam rättspraxis. Området skulle bli mer lättöverskådligt med en tydlig 
lag istället för att ha flera lagar som överlappar varandra. Detta skulle även underlätta tillsy-
nen.91 Det skulle även vara lättare för en person som utsatts för diskriminering att hitta re-
levanta bestämmelser och använda dem om de finns på samma ställe. Det underlättar att ha 
gemensamma definitioner av diskrimineringsgrunderna och är dessutom naturligt då reg-
lerna är så pass lika. En gemensam lag skulle göra det lättare för framtida lagstiftare att 
upprätthålla ett likartat skydd för samtliga diskrimineringsgrunder och samhällsområden 
samt även underlätta för eventuella införanden av nya diskrimineringsgrunder.92  

Själv anser jag att en gemensam lag i hög grad skulle underlätta tillämpningen av bestäm-
melserna. I de tre lagarna som motverkar diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning finns idag i flera av lagar-
nas paragrafer identiska formuleringar. Det enda som skiljer sig åt är diskrimineringsgrun-
den. Enligt min mening är det inte nödvändigt att ha flera olika lagar som mer eller mindre 
stadgar samma sak, det blir en onödig upprepning som en gemensam lag skulle undanröja. 
Detta skulle bl.a. göra diskrimineringsområdet betydligt mer lättöverskådligt, klart och tyd-
ligt.  

5.3 Nackdelar med en gemensam lag 
De nackdelar som kan tänkas uppkomma om en gemensam lag stiftas är enligt Diskrimine-
ringskommittén få. De möjliga nackdelar som nämns är att de nödvändiga särreglerna som 
kan tänkas behövas för vissa av diskrimineringsgrunderna och samhällsområdena kan göra 
att lagen blir rörig och svår att överblicka. Det är t.ex. undantagen som kan bidra till detta. 
Risk finns dessutom för att en gemensam lag blir lång och svåröverskådlig. Diskrimine-
ringskommittén påpekar att fördelarna väger tyngre än de möjliga nackdelarna.93  

Jag håller med Diskrimineringskommittén om att fördelarna övervinner nackdelarna. Jag 
håller däremot inte med om att en sammanhållen diskrimineringslagstiftning skulle bli svår-
överskådlig. Även om lagen troligtvis skulle bli relativt lång behöver det inte innebära att 
den blir svår att överblicka. Allt beror på hur den utformas och hur rubriksättning samt 
andra detaljer formuleras och skrivs. Jag tycker snarare att rättsläget blir svåröverskådligt 
om det finns en lag för varje diskrimineringsgrund. Det är betydligt svårare att memorera 

                                                 

91 SOU 2006:22 s. 220-221. 

92 SOU 2006:22 s. 221. 

93 SOU 2006:22 s. 221. 



 Diskrimineringskommitténs slutbetänkande – en sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

 30 

vilka diskrimineringsgrunder och samhällsområden som omfattas av nationell diskrimine-
ringslagstiftning om flera olika lagar finns i motsats till om endast en lag fanns.  

5.4 Mer specifikt angående diskrimineringsgrunden ålder 
Diskrimineringskommittén föreslår att ålder införs som ny diskrimineringsgrund i och med 
den nya lagen mot diskriminering. Bakgrunden till detta är det tidigare berörda arbetslivsdi-
rektivet94. Direktivet innehåller dock inte någon definition av begreppet ålder, utan anger 
endast i art. 6.1 a) att både ungdomar och äldre arbetstagare omfattas. Vidare nämns i de 
skäl som finns i direktivets inledning bl.a. att särskild vikt ska fästas vid stöd för äldre ar-
betstagare för att de ska kunna delta i arbetslivet, att diskriminering p.g.a. ålder kan skada 
förverkligandet av målen i EG-fördraget samt att förbudet mot åldersdiskriminering är en 
väsentlig faktor för att uppnå de mål som fastställts genom riktlinjerna för sysselsättning, 
som godkänts av Europeiska rådet. Särbehandling p.g.a. ålder kan dock motiveras i vissa 
fall och det är viktigt att skillnad görs mellan berättigad särbehandling och den diskrimine-
ring som bör vara förbjuden.95  

Som tidigare berörts i kapitlet om olika parters synvinklar på ålder och arbete, reflekterar li-
kaså Diskrimineringskommittén över att viss hänsyn som tas till ålder är resultatet av stere-
otyper och generella antaganden som bildats om personer i en viss ålder. Unga personer 
kan antas sakna mognad medan äldre kanske antas brista i flexibilitet, motivation och öp-
penhet för nya idéer. Antaganden som dessa kan däremot slå helt fel.96 I vissa fall kan dock 
skyddsbestämmelser eller förmåner för äldre eller yngre vara önskvärda och ha saklig 
grund. Detta föreligger om bestämmelserna är rimliga, rationella samt förenliga med ut-
gångspunkter om individers värdighet och godtagbara samhälleliga mål som ligger till grund 
för lagbestämmelsen. Särbehandling ska alltså skiljas från diskriminering. Svårighet förelig-
ger gällande att skilja de acceptabla fallen från de icke accepterade.97  

I SOU 2003:91 betonas att negativa attityder och stereotyper angående ålder kan skada 
människors hälsa, självkänsla och självständighet under åldrandet. För att myterna om per-
soner i en viss ålder ska försvinna är det viktigt att inse att människor, oavsett ålder, är olika 
och omgivningen måste vara medveten om detta. Det är vanligt att en positiv bild erhålls 
av en äldre person som en konsument eller aktiva inom fritidsverksamheter men bilden av 
äldre som producent saknas nästan helt och hållet.98 Forskare har under senare år börjat 
använda begreppet ålderism för att definiera de stereotypa föreställningar eller diskrimine-
ring som hänvisar till en persons ålder. Begreppet ålderism är dock fortfarande omtvistat.99 
Uppfattningar som finns om äldre grundas på och handlar till stor del om attityder som 
omedvetet eller automatiskt förts vidare genom åren. Attityderna ändras eller minskar säl-
lan, utan motargument ses vanligen som ett undantag som bekräftar regeln. För att åstad-

                                                 

94 Direktiv 2000/78/EG. 

95 Se skäl 8, 11 och 25 i direktivets inledning. 

96 SOU 2006:22 s. 331. 

97 SOU 2006:22 s. 331. 

98 SOU 2003:91 s. 14. 

99 SOU 2003:91 s. 15. 
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komma en varaktig attitydförändring tror kommittén i slutbetänkandet att flera åtgärder ska 
genomföras samtidigt.100  

Vad det gäller diskrimineringsbegreppet direkt diskriminering har kommittén i sitt slutbe-
tänkande när det kommer till kriterierna missgynnande, jämförelse och orsakssamband101, föreslagit 
att samma kriterium även ska gälla för diskrimineringsgrunden ålder. Några anmärkningar 
har dock gjorts. Det har konstaterats att även om två personer med olika ålder men med 
samma kvalifikationer och personliga förutsättningar i en jämförbar situation kan utgöra ål-
dersdiskriminering, kommer kriteriet jämförelse förmodligen ofta att syfta till en hypotetisk 
jämförelseperson, eftersom det kan vara svårt att göra framsteg då jämförelse sker med 
personer i olika åldrar. Olika åldrar kan mycket väl innebära att en arbetstagare nått en viss 
befattning eller skillnad i erfarenhet. Vidare yttrar diskrimineringskommittén att en jämfö-
relse bör gå till så att den person som anser sig blivit åldersdiskriminerad jämför sig med 
hur en hypotetisk person med samma kvalifikationer och personliga förutsättningar skulle 
blivit behandlad i en jämförbar situation.102 När det kommer till kriteriet orsakssamband blir 
det först och främst fråga om omständigheter som är ägnade att missgynna grupperna äldre 
respektive yngre. Då en persons ålder rent ut åberopas som skäl, är det ingen tvekan om att 
orsakssamband föreligger. Då däremot arbetsgivaren t.ex. hänvisar till ord som mognad, 
anställningstid, erfarenhet, fysisk styrka och smidighet, datakunskaper, inblick i ungdomens 
förhållanden eller liknande är det normalt istället tecken på indirekt diskriminering. En av-
vägning får då göras för att se om det kan motiveras sakligt inom ramen för intresseavväg-
ningen.103 För diskrimineringsbegreppet indirekt diskriminering avseende diskriminerings-
grunden ålder, ska således kriterierna missgynnande, jämförelse, orsakssamband och intresseavväg-
ning, ges samma betydelse som redan gäller för övriga diskrimineringsgrunder.104 

                                                 

100 SOU 2003:91 s. 15.  

101 Se även ovan 2.5.1 direkt diskriminering. 

102 SOU 2006:22 s. 356. 

103 SOU 2006:22 s. 357. 

104 SOU 2006:22 s. 367 och även ovan 2.5.2 indirekt diskriminering.  
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6 Slutsats och analys 

6.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats var att utreda och analysera gällande rätt inom området ålders-
diskriminering, både ur nationell synvinkel samt ur ett EG-rättsligt perspektiv. Jag ville på 
detta sätt jämföra rättssystemen med varandra och analysera huruvida avsaknandet av en 
nationell bestämmelse mot åldersdiskriminering är stridande mot EG-rättens bestämmelser. 
Jag skulle vidare utreda behovet av nationell lagstiftning på området och undersöka hur det 
pågående lagstiftningsarbetet ser ut och utvecklas. Sist men inte minst ville jag genom in-
tervjuer belysa olika åsikter inom området.  

6.2 Nationell respektive EG-rättslig lagstiftning samt jämfö-
relser mellan rättssystemen 

Som tidigare konstaterats är alltså den EG-rättsliga lagstiftningen mot diskriminering i ar-
betslivet mer omfattande än den svenska. Vad det gäller åldersdiskriminering finns en be-
stämmelse i art. 13 EG-fördraget samt även ett stadgande i arbetslivsdirektivet om att med-
lemsländerna senast den 2 december 2006 ska införa bestämmelser för att motverka 
diskriminering p.g.a. ålder i sina nationella lagstiftningar. I den svenska lagstiftningen finns 
det diskrimineringslagstiftning mot etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning och förbud mot diskriminering av deltidsarbetande ar-
betstagare samt arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Jämställdhetslagen finns även 
och lagen mot diskriminering. Den EG-rättsliga lagstiftningen däremot omfattar diskrimi-
neringsgrunderna kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ål-
der och sexuell läggning. Diskrimineringsgrunden ålder saknas således i den svenska lag-
stiftningen. Det finns dock en bestämmelse i RF som anger att det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor p.g.a. kön, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, språk, reli-
giös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller någon annan omständighet 
som gäller den enskilde som individ. Det finns även vissa straffrättsliga bestämmelser i 
BrB. Även om det i RF alltså finns en bestämmelse mot diskriminering p.g.a. ålder gäller 
den en enskild person som individ och inte som arbetstagare, det är således ingen arbets-
rättslig bestämmelse.  

6.3 Huruvida nationell rätt strider mot EG-rätten och det 
svenska lagstiftningsarbetet på området 

I kapitel 3 berörde jag direkt effekt av direktiv samt hur ett direktiv kan komma att påverka 
nationell lagstiftning, även om tiden för införlivande ännu inte har gått ut. EG-domstolen 
har i ett flertal rättsfall kommit fram till vad som krävs för att ett direktiv ska ha vertikal di-
rekt effekt och således kunna åberopas i förhållandet mellan en enskild part eller person 
och staten. Det som enligt rättspraxis krävs är att den aktuella bestämmelsen med hänsyn 
till sin rättsliga natur, systematik och ordalydelse är menad att ha direkt effekt mellan med-
lemsstaten och de enskilda samt att tiden för implementering har gått ut. Är detta uppfyllt 
har direktivet direkt effekt och ska tolkas i ljuset av EG-rätten, med andra ord mot bak-
grund av det aktuella direktivets ordalydelse och syfte. I det aktuella och tidigare berörda 
EG-rättsfallet om åldersdiskriminering konstaterades även att trots att tiden för genomfö-
randet av direktivet inte gått ut kan ändå direktivet ha visst inflytande på nationell lag. En-
ligt arbetslivsdirektivet, som var aktuellt i rättsfallet, ska medlemsstaterna rapportera om 
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hur deras lagstiftningsarbete löper och får dessutom inte under tiden för implementering 
vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det resultat som föreskrivs i direktivet.  

Eftersom implementeringstiden för arbetslivsdirektivet inte har gått ut i den del som avser 
åldersdiskriminering, strider inte den svenska lagstiftningen mot EG-rätten. Som nämnts 
tidigare går tiden för implementering av direktivet i den delen ut den 2 december 2006 och 
svenskt lagstiftningsarbete pågår för att införa diskrimineringsgrunden ålder i nationell rätt. 
Diskrimineringskommitténs slutbetänkande, som offentliggjordes i början av 2006, är 
skickat på remiss och svarstiden går ut den 29 september 2006. Det är obestridligt att det 
pågår ett aktivt arbete med att införa en nationell lag med syfte att motverka åldersdiskri-
minering, frågan är dock om en lag kommer hinna stiftas inom den i direktivet föreskrivna 
tiden. Jag tror det blir svårt, om inte nästintill omöjligt, att införa en lag innan den 2 de-
cember i år. Stegen i lagstiftningsarbetet efter remissen är många. Utan att gå in på detaljer i 
lagstiftningsprocessen, vill jag kort förklara stegen. Arbetet inleddes med ett kommittédi-
rektiv där kommitténs uppdrag förklaras. Därefter presenteras utredningens slutsatser och 
förslag för regeringen i ett betänkande, som sedan skickas på remiss för att berörda myn-
digheter, organisationer och kommuner ska få säga sin mening genom att svara på remis-
sen. När remissvaren inkommit ska ett utkast till lagtext, lagrådsremiss, skrivas och skickas 
till Lagrådet för att det ska få lämna sina synpunkter på lagrådsremissen. Därefter tas en 
slutlig version av propositionstexten fram av det ansvariga departementet, i det här fallet 
Justitiedepartementet. Efter detta steg granskas propositionen, och eventuella motioner, av 
ett utskott i riksdagen som har ansvar för frågan och utskottet ger sin syn på lagförslaget i 
ett utskottsbetänkande. Härefter fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet om det bli en ny lag 
eller inte. Om det blir en ny lag, publiceras den i Svensk författningssamling (SFS).105 Än så 
länge är det pågående lagstiftningsarbetet om en lag mot åldersdiskriminering endast i steg 
tre av de sju nämnda, varför jag anar att någon lag inte kommer hinna stiftas innan imple-
menteringstiden går ut. Det faktum att diskrimineringsgrunden ålder troligtvis inte kommer 
hinna införas i nationell lagstiftning inom bestämd tid, innebär inte att arbetslivsdirektivet 
förlorar sin verkan. Målet Pubblico Minestero vs. Ratti fastslog, som tidigare nämnts106, att 
direktivet har direkt effekt då tiden för implementering har gått ut. Resultatet av denna be-
stämmelse blir, som jag ser det, att en nationell lag som inte har anpassats till direktivet inte 
kan tillämpas på en person som följt vad som stadgats i direktivet.  

6.4 Behov av nationell lagstiftning mot åldersdiskrimine-
ring? 

Enligt min mening är det svårt att avgöra om det behövs lagreglering på området åldersdis-
kriminerig. Företag som anser att en stor åldersspridning på arbetsplatsen är av vikt måste 
naturligtvis få och ha möjlighet att anställa yngre om det behovet finns eller äldre om den 
önskan finns. Om alla arbetstagare på en arbetsplats skulle vara 40- och 50-talister är före-
taget i behov av yngre förmågor som kan lära sig av de äldre och sedan ”ta över” då de äld-
re går i pension. Däremot är det viktigt att ingen diskriminering förekommer och att före-
taget inte drar sig för att anställa en äldre person endast av den anledningen att han eller 
hon är ”för gammal”. Jag anser det vara angeläget att åldersfixeringen och stereotypen som 
finns om arbetstagare i en viss ålder börjar motarbetas för att så småningom försvinna. I en 

                                                 

105 Se t.ex. http://www.sweden.gov.se/sb/d/1522;jsessionid=aRAj9DjkILB9, lagstiftningsprocessen, från ini-
tiativ till beslut, tillgänglig 2006-05-04. 

106 Se ovan 4.2 direkt effekt av direktiv. 
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situation där det vid rekrytering av personal står och väger mellan två arbetssökande borde 
inte åldern avgöra, utan företaget borde välja den som är bäst lämpad för jobbet med hän-
syn till utbildning, meriter, tidigare arbetslivserfarenhet och liknande kvalifikationer. Med 
andra ord den som är bäst lämpad för tjänsten i fråga. Det faktum att ett företag t.ex. har 
anställt fem stycken 30-åringar det senaste året anser jag inte borde ses som åldersdiskrimi-
nering. Återigen måste hänsyn tas till vem eller vilka som är bäst lämpade och om det för-
håller sig så att de fem 30-åringarna var det, kan det inte tas för givet att företaget anställt 
dem endast på grund av att det inte vill anställa en yngre eller äldre arbetstagare.  

Ett argument för att en lagreglering mot åldersdiskriminering definitivt skulle behövas är att 
ålder, precis som t.ex. funktionshinder eller tillhörighet till visst etnisk grupp, utgör en 
omständighet ingen kan påverka eller råda över. Det faktum att en anställningsmöjlighet 
ska kunna gå förlorad endast p.g.a. att en person har ”fel ålder” anser jag talar för att även 
diskrimineringsgrunden ålder borde och behöver införas i den nationella lagstiftningen. Att 
en viss ålder uppnås får inte resultera i utestängning från arbetsmarknaden eller diskrimine-
ring. En lagbestämmelse mot åldersdiskriminering skulle förbjuda diskriminering av nämn-
da grund och förhoppningsvis även successivt ändra företagens samt rekryterarnas bild av 
en person i en viss ålder. På så sätt skulle så småningom även stereotyperna och föreställ-
ningarna om vissa åldrar blekna och försvinna. En lag är kanske det som behövs för att få 
ändring på uppfattningarna som nu råder, eller i vart fall det mest effektiva sättet att få bort 
de förutfattade meningarna. Jag bedömer att en lag på sikt kommer att minska åldersfixe-
ringen i samhället, även om det kan ta lite tid. Domstolens uttalande, i det EG-rättsliga må-
let om åldersdiskriminering, om att förbud mot diskriminering p.g.a. ålder ska anses vara en 
allmän rättsprincip och ska gälla även om inte tiden för genomförande av direktivet har gått 
ut, talar för att en nationell lag borde införas.  

6.5 Samhällets syn på åldersdiskriminering och en eventuell 
lag 

Det är inte bara bland de som anställer som åldersfixeringen finns, utan även i samhället i 
övrigt vilket jag tycker mina intervjuer visar. De uppfattningar om äldre respektive yngre 
arbetstagare som framkom genom intervjuerna och även i Ingrid Johanssons doktorsav-
handling, som jag tidigare refererat till, skulle jag säga är just de som även kan tänkas finnas 
i samhället bland människorna. Att äldre personer t.ex. ofta kan uppfattas ha förutfattade 
meningar om vissa arbeten eller en motvilja till att genomföra en del arbetsuppgifter, vara 
mindre flexibla, anses passa bättre för chefspositioner, har större mognad, inte vara lika 
öppna för nya idéer och vara mer sjuka vilket resulterar i större frånvaro förefaller vara 
vanliga uppfattningar i samhället samt bland de som rekryterar. Yngre däremot uppfattas 
ofta ha färre förutfattade meningar om arbetet, vara mer kreativa, vara förändringsbenägna, 
ha en färsk utbildning och ha en större vilja att komma någon vart. Dessa förutfattade me-
ningar stämmer långt ifrån alltid, men verkar ändå vara relativt starkt rotade i samhället.  

Som jag nämnt tidigare107 verkar det dock som om mindre och mindre fokus läggs på just 
ålder vid ett rekryteringsförfarande samt även att de förutfattade meningar som finns om 
personer i en viss ålder minskar. Denna minskning av åldersfixeringen är positiv och tyder 
på att uttrycket ”för gammal och redan gjort sitt på arbetsmarknaden” blir ett allt mer för-

                                                 

107 Se ovan 4.5 resultat från intervjuer. 
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åldrat tankesätt. Istället förefaller större fokus läggas på vilket utbildning en person har, vil-
ka meriter och tidigare arbetslivserfarenheter samt kompetens personen i fråga besitter.  

Av de personer jag intervjuade poängterade de flesta att en lag förmodligen skulle vara lätt 
att kringgå och kanske rent av negativ då större fokus skulle läggas på just ålder vilket even-
tuellt kan innebära att äldre ses som en svag grupp. Även jag kan hålla med om att en lag 
skulle vara relativt lätt att kringgå. Det skulle inte vara svårt för företaget och rekryterarna 
att istället, för att säga att en arbetssökande inte anställdes p.g.a. hans eller hennes ålder, 
uppge något annat skäl för den uteblivna anställningen. Det kan tänkas bli svårt att upp-
märksamma då åldersdiskriminering verkligen sker och dessutom att hitta bevis för att styr-
ka att det har skett. Då ålder åberopas rent ut är det ingen tvekan om att det föreligger 
diskriminering, direkt diskriminering. Gränsdragningen om vad som är åldersdiskriminering 
kan dock bli komplicerad, då det kommer till indirekt diskriminering. Om ett företag t.ex. i 
en platsannons anger att de söker en nyutexaminerad, flexibel, mogen, datakunnig eller ny-
tänkande person, blir gränsdragningen svårare. Är kriterierna ett tecken på indirekt ålders-
diskriminering eftersom en yngre arbetssökande ofta förefaller passa bättre in på den be-
skrivningen än en äldre? Eller ska kraven i annonsen endast ses som något företaget har 
behov av? Vilka ord som är att anse som diskriminerande, nedlåtande och förknippade 
med ålder tror jag i allra högsta grad kommer vara svårt att avgöra. En speciell avvägning i 
varje enskilt fall borde bli aktuell och som jag ser det kommer inte någon uttömmande lista 
med vad som är att anse som diskriminerande att kunna fastställas. Vägledning kommer an-
tagligen, om en nationell lag mot åldersdiskriminering stiftas, fås genom nationell samt EG-
rättslig praxis.  

Slutligen, det finns många frågeställningar och tankar som ännu inte kan besvaras. Efter-
som det idag inte finns någon nationell bestämmelse på området går det endast att spekule-
ra i hur en lag skulle påverka området och åldersfixeringen i samhället. Att det kommer stif-
tas en lag på området tvivlar jag inte på, men jag tror inte den kommer hinna stiftas inom 
föreskriven tid. Fram till dess att lagen stiftas kommer dock EG-rätten genom arbetslivsdi-
rektivet ha verkan om en situation som rör åldersdiskriminering skulle uppstå.  

Eftersom lagstiftningsprocessen idag inte har kommit längre än halvvägs, får framtiden visa 
hur rättsområdet utvecklas.  
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Bilaga 1 Arbetslivsdirektivet 

 

L 303/16   SV      Europeiska gemenskapernas officiella tidning          2.12.2000 

 

RÅDETS DIREKTIV 2000/78/EG 

av den 27 november 2000 

om inrättande av en allmän ram för likabehandling 

 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen, särskilt artikel 13 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag (1),  

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittés yttrande (3), 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (4), och 

av följande skäl: 

(1) Enligt artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen 

bygger Europeiska unionen på principerna om frihet, 

demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna och på rättsstatsprincipen, 

vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna, 

och unionen skall som allmänna principer för 

gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, 

såsom de garanteras i Europeiska konventionen 

                                                 

1 EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 42. 

2 Yttrandet avgivet den 12 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i 

EGT). 

3 EGT C 204, 18.7.2000, s. 82. 

4 EGT C 226, 8.8.2000, s. 1. 
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om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna och såsom de följer av medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner. 

(2) Principen om likabehandling av kvinnor och män har 

slagits fast i många av gemenskapens rättsakter, särskilt i 

rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om 

genomförandet av principen om likabehandling av 

kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 

yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (5). 

(3) Vid genomförandet av principen om likabehandling bör 

gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget 

sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan 

kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i 

synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former 

av diskriminering. 

(4) Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering 

för alla och envar är grundläggande rättigheter 

som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, i FN:s konvention om avskaffande av 

all slags diskriminering av kvinnor, i FN-konventionerna 

om medborgerliga och politiska rättigheter och om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt i 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka har 

undertecknats av alla medlemsstater. I Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 111 förbjuds 

diskriminering i arbetslivet. 

(5) Det är viktigt att respektera sådana grundläggande rättigheter 

                                                 

5 EGT L 39, 14.2.1976, s. 40. 
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och friheter. Detta direktiv kränker inte rätten till 

föreningsfrihet, inbegripet rätten för var och en att tillsammans 

med andra bilda fackföreningar och att ansluta 

sig till dessa för att skydda sina intressen. 

(6) I Europeiska gemenskapens stadga om grundläggande 

sociala rättigheter för arbetstagare erkänns betydelsen av 

att bekämpa alla former av diskriminering, däribland 

behovet av att vidta lämpliga åtgärder för social och 

ekonomisk integration av äldre och personer med funktionshinder. 

(7) I EG-fördraget tas även främjandet av samordning 

mellan medlemsstaternas sysselsättningspolitik upp som 

ett mål. Ett nytt kapitel om sysselsättning har därför 

lagts till i EG-fördraget i syfte att utveckla en samordnad 

europeisk sysselsättningsstrategi för att främja en kvalificerad, 

utbildad och anpassningsbar arbetskraft. 

(8) I riktlinjerna för sysselsättningen under år 2000, som 

godkänts av Europeiska rådet i Helsingfors den 10–11 

december 1999, framhålls behovet av att främja en 

arbetsmarknad som är gynnsam för social integration 

genom utformningen av enhetliga strategier för att 

motverka diskriminering av grupper som t.ex. funktionshindrade. 

I dessa understryks även att särskild vikt skall 

fästas vid stöd till äldre arbetstagare så att de i högre 

grad skall kunna delta i arbetslivet. 

(9) Sysselsättning och arbete är grundläggande faktorer när 

det gäller att garantera lika möjligheter för alla och 

bidrar i hög grad till att medborgarna kan delta fullt ut i 

det ekonomiska, kulturella och sociala livet och till deras 

personliga utveckling. 

(10) Rådet antog den 29 juni 2000 direktiv 2000/43/EG om 
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genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (6), 

genom vilket skydd redan ges mot sådan diskriminering 

i fråga om sysselsättning och arbete. 

(11) Diskriminering på grund av religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning kan undergräva 

förverkligandet av målen i EG-fördraget, särskilt 

förverkligandet av en hög sysselsättningsnivå och en hög 

nivå på det sociala skyddet, en höjning av levnadsstandarden 

och livskvaliteten, ekonomisk och social 

sammanhållning och solidaritet samt fri rörlighet för 

personer. 

(12) Därför bör all direkt eller indirekt diskriminering på 

grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, 

ålder eller sexuell läggning på de områden som omfattas 

av detta direktiv förbjudas i hela gemenskapen. Detta 

förbud mot diskriminering bör också gälla medborgare i 

tredje land men omfattar inte särbehandling på grund av 

nationalitet och påverkar inte bestämmelser om inresa, 

bosättning och tillträde till anställning och sysselsättning 

för medborgare i tredje land. 

(13) Detta direktiv gäller inte system för social trygghet och 

socialt skydd vilkas förmåner inte jämställs med lön i 

den betydelse denna term ges vid tillämpningen av 

artikel 141 i EG-fördraget, och inte heller statliga utbetalningar 

som syftar till att ge tillträde till anställning 

eller fortsatt anställning. 

(14) Detta direktiv påverkar inte de nationella bestämmelserna 

                                                 

6 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22. 
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om pensionsålder. 

(15) Bedömningen av händelser av vilka den slutsatsen kan 

dras att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering 

är en fråga för nationella rättsliga instanser 

eller andra behöriga organ, i enlighet med nationell 

lagstiftning eller praxis. Särskilt vad gäller indirekt diskriminering 

kan sådana regler innebära att alla medel, 

inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att 

diskriminering föreligger. 

(16) Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade 

personers behov spelar en viktig roll när det 

gäller att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder. 

(17) Detta direktiv innebär inte något krav på att anställa, 

befordra, utbilda eller ge fortsatt anställning åt en person 

som saknar kompetens eller förmåga eller som inte står 

till förfogande för att utföra den aktuella tjänstens 

grundläggande uppgifter eller följa en given utbildning, 

skyldigheten att vidta rimliga anpassningsåtgärder för 

personer med funktionshinder påverkas dock inte. 

(18) Detta direktiv får i synnerhet inte leda till att försvarsmakten, 

polisen, kriminalvårdsmyndigheterna eller räddningstjänsten 

åläggs att anställa eller ge fortsatt anställning 

åt personer som inte har den förmåga som krävs 

för att utföra samtliga uppgifter som de kan åläggas att 

utföra med hänsyn till dessa myndigheters legitima krav 

på att vara funktionsdugliga. 

(19) För att medlemsstaterna skall kunna fortsätta att 

upprätthålla försvarsmaktens kapacitet kan de välja att 

för hela eller delar av försvarsmakten inte tillämpa de 

bestämmelser i detta direktiv som rör funktionshinder 
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och ålder. De medlemsstater som vill utöva denna rätt 

måste fastställa tillämpningsområdet för detta undantag. 

(20) Lämpliga åtgärder bör vidtas, dvs. effektiva och praktiska 

åtgärder för att organisera arbetsplatsen med hänsyn till 

personer med funktionshinder, t.ex. inredning av lokaler 

eller anpassning av utrustning, arbetstakt, arbetsfördelning, 

utbildningsmöjligheter eller arbetsledning. 

(21) I syfte att avgöra huruvida åtgärderna blir alltför betungande, 

bör man särskilt beakta de ekonomiska och andra 

kostnader som åtgärderna medför, organisationens eller 

företagets storlek och ekonomiska resurser och möjligheten 

att erhålla offentliga medel eller annat stöd. 

(22) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationell 

lagstiftning som gäller civilstånd och de förmåner som 

är avhängiga därav. 

(23) Under mycket begränsade omständigheter kan en särbehandling 

vara berättigad, när en egenskap som avser 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav, 

förutsatt att syftet är legitimt och kravet är rimligt. 

Sådana omständigheter skall ingå i den information som 

medlemsstaterna skall lämna till kommissionen. 

(24) Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om 

kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, 

fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen 

uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och 

religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i 

medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även 

respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers 

ställning. Medlemsstaterna får härvidlag bibehålla 
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eller föreskriva särskilda bestämmelser om verkliga, legitima 

och nödvändiga yrkeskrav för utövning av en 

yrkesverksamhet inom dessa områden. 

(25) Förbudet mot åldersdiskriminering är en viktig faktor för 

att uppnå de mål som fastställs genom riktlinjerna för 

sysselsättning och för att uppmuntra mångfald inom 

sysselsättningen. Särbehandling på grund av ålder kan 

dock motiveras under vissa förhållanden och kräver 

alltså särskilda bestämmelser som kan variera efter 

förhållandena i medlemsstaterna. Det är följaktligen 

mycket viktigt att göra en skillnad mellan berättigad 

särbehandling, särskilt sådan som motiveras av de legitima 

målen för sysselsättningspolitiken, arbetsmarknaden 

och yrkesutbildningen och den diskriminering 

som bör vara förbjuden. 

(26) Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att bestämmelser 

får bibehållas eller antas för att förhindra eller 

kompensera nackdelar för en grupp av personer med en 

viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, 

en viss ålder eller en viss sexuell läggning, och sådana 

åtgärder kan innebära att organisationer för personer 

med en viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, 

en viss ålder eller en viss sexuell läggning är 

tillåtna om deras huvudsakliga syfte är att främja dessa 

personers särskilda behov. 

(27) Rådet fastställde i sin rekommendation 86/379/EEG av 

den 24 juli 1986 om anställning av personer med funktionshinder 

i gemenskapen (7) en vägledande ram, i 

                                                 

7 EGT L 225, 12.8.1986, s. 43. 
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vilken det ges exempel på positiva åtgärder för att främja 

anställning och utbildning av personer med funktionshinder, 

och bekräftade i sin resolution av den 17 juni 

1999 om lika möjligheter till sysselsättning för personer 

med funktionshinder (8) betydelsen av att särskild 

uppmärksamhet bland annat ägnas åt anställning, fortsatt 

anställning, utbildning och praktik under hela livstiden 

för personer med funktionshinder. 

(28) I detta direktiv fastställs minimikrav, vilket ger medlemsstaterna 

möjlighet att införa eller behålla mer förmånliga 

bestämmelser. Genomförandet av detta direktiv får inte 

åberopas som skäl till inskränkningar i det skydd som 

för närvarande finns i varje medlemsstat. 

(29) Personer som har diskriminerats på grund av religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning bör tillförsäkras ett lämpligt rättsligt skydd. För 

att ett effektivare skydd skall tillhandahållas bör 

föreningar eller juridiska personer också ges befogenhet 

att, på det sätt medlemsstaterna bestämmer, engagera 

sig, antingen på den utsatta personens vägnar eller för 

att stödja denne, utan att detta påverkar tillämpningen 

av de nationella regler som rör ombud och försvar vid 

domstol. 

(30) För att principen om jämlikhet skall kunna genomföras i 

praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier. 

(31) För att principen om likabehandling skall kunna tillämpas 

effektivt måste reglerna om bevisbördan 

anpassas på så sätt att bevisbördan övergår till svaranden 

                                                 

8 EGT C 186, 2.7.1999, s. 3. 
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när det föreligger prima facie-fall av diskriminering. Det 

åligger dock inte svaranden att bevisa att käranden 

tillhör en viss religion, har vissa övertygelser, ett visst 

funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss 

sexuell läggning. 

(32) Medlemsstaterna kan underlåta att tillämpa reglerna om 

bevisbördan på sådana förfaranden där det åligger 

domstol eller annat behörigt organ att utreda fakta i 

målet. De förfaranden som avses är sådana där käranden 

inte behöver bevisa de fakta som det åligger domstolen 

eller det behöriga organet att utreda. 

(33) Medlemsstaterna bör främja dialogen mellan arbetsmarknadens 

parter samt, inom ramen för nationell praxis, 

med de icke-statliga organisationerna för att motverka 

och bekämpa olika former av diskriminering på arbetsplatsen. 

(34) Nödvändigheten av att främja fred och försoning mellan 

de viktigaste samhällsgrupperna i Nordirland kräver att 

särskilda bestämmelser införs i detta direktiv. 

(35) Medlemsstaterna bör föreskriva effektiva, proportionella 

och avskräckande påföljder för åsidosättande av skyldigheterna 

enligt detta direktiv. 

(36) Medlemsstaterna kan på gemensam begäran av arbetsmarknadens 

parter överlåta åt dem att genomföra detta 

direktiv när det gäller de bestämmelser som omfattas av 

kollektivavtal, om medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att de kontinuerligt kan 

garantera de resultat som föreskrivs i detta direktiv. 

(37) I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget 

kan målet för detta direktiv, nämligen att i 

gemenskapen skapa möjligheter att verka för likabehandling 
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i arbetslivet, inte i tillräcklig utsträckning 

uppnås av medlemsstaterna, och det kan därför, på 

grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre 

uppnås på gemenskapsnivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen 

går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Syfte 

Syftet med detta direktiv är att fastställa en allmän ram för 

bekämpning av diskriminering i arbetslivet på grund av religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, 

för att principen om likabehandling skall kunna genomföras i 

medlemsstaterna. 

Artikel 2 

Begreppet diskriminering 

1. I detta direktiv avses med principen om likabehandling 

att det inte får förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering 

på någon av de grunder som anges i artikel 1. 

2. Enligt punkt 1 skall 

a) direkt diskriminering anses förekomma när en person på 

någon av de grunder som anges i artikel 1 behandlas 

mindre förmånligt än en annan person behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 

b) indirekt diskriminering anses förekomma när en skenbart 

neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium 

eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer med en viss 
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religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss 

ålder, eller en viss sexuell läggning jämfört med andra 

personer, om inte 

i) bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt 

motiveras av ett berättigat mål och om medlen för att 

uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, eller 

ii) när det gäller personer med ett visst funktionshinder, 

arbetsgivaren eller varje person eller organisation på 

vilken detta direktiv är tillämpligt är skyldig, enligt den 

nationella lagstiftningen, att vidta lämpliga åtgärder i 

enlighet med principerna i artikel 5 för att undanröja de 

nackdelar som denna bestämmelse, detta kriterium eller 

förfaringssätt för med sig. 

3. Trakasserier skall anses vara diskriminering enligt punkt 1 

när ett oönskat beteende som har samband med någon av de 

grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en 

persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, 

förödmjukande eller kränkande stämning skapas. 

Begreppet trakasserier får i detta sammanhang definieras i 

enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning och 

praxis. 

4. En föreskrift att diskriminera en person på någon av de 

grunder som anges i artikel 1 skall anses vara diskriminering 

enligt punkt 1. 

5. Detta direktiv skall inte påverka de åtgärder som föreskrivs 

i nationell lagstiftning och som är nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, 

ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för 

hälsa och andra personers fri- och rättigheter. 

Artikel 3 
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Tillämpningsområde 

1. Inom ramen för gemenskapens befogenheter skall detta 

direktiv tillämpas på alla personer, såväl inom den offentliga 

som den privata sektorn, inklusive offentliga organ, i fråga om 

följande: 

a) Villkor för tillträde till anställning, till verksamhet som egenföretagare 

och till yrkesutövning, inklusive urvalskriterier 

och krav för anställning inom alla verksamhetsgrenar på alla 

nivåer i arbetslivet, inbegripet befordran. 

b) Tillträde till alla typer och alla nivåer av yrkesvägledning, 

yrkesutbildning, högre yrkesutbildning och omskolning, 

inklusive yrkespraktik. 

c) Anställnings- och arbetsvillkor, inklusive avskedande och 

löner. 

d) Medlemskap och medverkan i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 

eller i andra organisationer vars medlemmar 

utövar ett visst yrke, inbegripet de förmåner dessa organisationer 

tillhandahåller. 

2. Detta direktiv omfattar inte särbehandling på grund av 

nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för 

inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för 

medborgare i tredje land och statslösa personer. Det påverkar 

inte heller sådan behandling som beror på den rättsliga ställning 

som medborgarna i tredje land och de statslösa personerna 

har. 

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på utbetalningar från 

offentliga system eller liknande, däribland offentliga system för 

social trygghet eller socialt skydd. 

4. Medlemsstaterna får föreskriva att detta direktiv inte skall 

tillämpas på försvarsmakten när det gäller diskriminering på 
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grund av funktionshinder och ålder. 

Artikel 4 

Yrkeskrav 

1. Utan hinder av artikel 2.1 och 2.2 får medlemsstaterna 

föreskriva att sådan särbehandling som föranleds av en egenskap 

som har samband med någon av de grunder som anges i 

artikel 1 inte skall utgöra diskriminering, om denna egenskap 

utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverksamhetens 

natur eller det sammanhang där den utförs, 

förutsatt att målet är legitimt och kravet proportionerligt. 

2. I fråga om yrkesmässig verksamhet inom kyrkliga och 

andra offentliga eller enskilda organisationer, vilkas etiska 

grundsyn grundar sig på religion eller övertygelse, får medlemsstaterna 

beträffande yrkesverksamhet inom dessa organisationer 

i sin vid detta direktivs antagande gällande nationella 

lagstiftning, eller i framtida lagstiftning som tar upp vid detta 

direktivs antagande gällande nationella praxis, bibehålla eller 

införa föreskrifter om att särbehandling som grundar sig på en 

persons religion eller övertygelse inte skall utgöra diskriminering, 

om denna religion eller övertygelse, på grund av verksamhetens 

art eller det sammanhang i vilket den utövas, utgör 

ett verkligt, legitimt och berättigat yrkeskrav med hänsyn till 

organisationens etiska grundsyn. Denna särbehandling skall ske 

med beaktande av konstitutionella bestämmelser och principer 

i medlemsstaterna samt av de allmänna principerna i gemenskapsrätten 

och får inte åberopas som skäl för diskriminering 

på andra grunder. 

Kyrkor och andra offentliga eller enskilda organisationer vilkas 

etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse, och som 

handlar i enlighet med nationella författningar och lagar, har 
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utan hinder av detta direktiv rätt att kräva av de personer som 

arbetar för organisationerna i fråga att de handlar i god tro och 

är lojala mot organisationernas etiska grundsyn, förutsatt att 

direktivets bestämmelser i övrigt respekteras. 

Artikel 5 

Rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder 

För att garantera principen om likabehandling för personer 

med funktionshinder skall rimliga anpassningsåtgärder vidtas. 

Detta innebär att arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som 

behövs i det konkreta fallet för att göra det möjligt för en 

person med funktionshinder att få tillträde till, delta i eller göra 

karriär i arbetslivet, eller att genomgå utbildning, såvida sådana 

åtgärder inte medför en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. 

Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom 

åtgärder som redan ingår i den berörda medlemsstatens politik 

för personer med funktionshinder bör den inte anses oproportionerlig. 

Artikel 6 

Befogad särbehandling på grund av ålder 

1. Utan hinder av artikel 2.2 får medlemsstaterna föreskriva 

att särbehandling på grund av ålder inte skall utgöra diskriminering 

om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt 

inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat 

mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 

yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är 

lämpliga och nödvändiga. 

I sådan särbehandling kan i synnerhet följande inbegripas: 

a) Införande av särskilda villkor för tillträde till anställning och 

till yrkesutbildning, anställnings- och arbetsvillkor, inbegripet 

villkor för avskedande och löner, för ungdomar och 

äldre arbetstagare samt underhållsskyldiga personer i syfte 
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att främja deras anställbarhet eller att skydda dem. 

b) Fastställande av minimivillkor avseende ålder, yrkeserfarenhet 

eller anställningstid för tillträde till anställningen eller 

för vissa förmåner förknippade med anställningen. 

c) Fastställande av en högsta åldersgräns för rekrytering, 

grundat på den utbildning som krävs för tjänsten i fråga 

eller på att det krävs en rimligt lång anställningsperiod 

innan personen i fråga skall pensioneras. 

2. Utan hinder av artikel 2.2 får medlemsstaterna föreskriva 

att följande inte utgör diskriminering på grund av ålder: fastställande 

av åldersgräns för att, när det gäller företags- och 

yrkesbaserade system för social trygghet, komma ifråga för 

pensions- eller invaliditetsförmåner, inbegripet fastställande av 

olika åldersgränser för arbetstagare eller grupper eller kategorier 

av arbetstagare och för tillämpningen inom ramen för 

dessa system av ålderskriterier för försäkringstekniska beräkningar, 

under förutsättning att detta inte leder till diskriminering 

på grund av kön. 

Artikel 7 

Positiv särbehandling och särskilda åtgärder 

1. I syfte att säkerställa full jämlikhet i yrkeslivet får principen 

om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att 

behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att 

personer på någon av de grunder som anges i artikel 1 missgynnas 

eller att kompensera för ett sådant missgynnande. 

2. När det gäller personer med funktionshinder får principen 

om likabehandling inte utgöra hinder för medlemsstaterna 

att behålla eller anta bestämmelser om skydd för hälsa 

och säkerhet på arbetsplatsen eller för åtgärder som syftar till 

att införa eller behålla bestämmelser eller förmåner i syfte att 
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skydda dessa personer eller bidra till att de blir delaktiga i 

arbetslivet. 

Artikel 8 

Minimikrav 

1. Medlemsstaterna får införa eller behålla bestämmelser 

som är mer fördelaktiga när det gäller att upprätthålla principen 

om likabehandling än de som anges i detta direktiv. 

2. Genomförandet av detta direktiv får under inga omständigheter 

utgöra skäl för att inskränka det skydd mot diskriminering 

som redan finns i medlemsstaterna på de områden som 

omfattas av detta direktiv. 

 

KAPITEL II 

RÄTTSMEDEL OCH RÄTTSTILLÄMPNING 

Artikel 9 

Tillvaratagande av rättigheter 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla som anser sig 

förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte 

har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa 

förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, 

förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 

enligt detta direktiv, även efter det att den situation i 

vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört. 

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att föreningar, organisationer 

eller andra rättsliga enheter som i enlighet med de 

kriterier som fastställs i deras nationella lagstiftning har ett 

berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta 

direktiv efterlevs får, på den klagande personens vägnar eller 

för att stödja denne, med hans eller hennes tillstånd, engagera 

sig i de rättsliga och/eller administrativa förfaranden som finns 
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för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta 

direktiv. 

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte tillämpningen av nationella 

regler om tidsfrister för att väcka talan när det gäller 

principen om likabehandling. 

Artikel 10 

Bevisbörda 

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med sina nationella 

rättssystem, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det, 

när personer som anser sig kränkta genom att principen om 

likabehandling inte har tillämpats på dem, inför domstol eller 

annan behörig myndighet lägger fram fakta som ger anledning 

att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, 

skall åligga svaranden att bevisa att det inte föreligger 

något brott mot principen om likabehandling. 

2. Punkt 1 skall inte förhindra att medlemsstaterna inför 

bevisregler som är fördelaktigare för käranden. 

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på straffrättsliga förfaranden. 

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall också tillämpas på förfaranden 

som inleds enligt artikel 9.2. 

5. Medlemsstaterna kan avstå från att tillämpa punkt 1 på 

förfaranden där det åligger domstolen eller det behöriga 

organet att utreda fakta i målet. 

Artikel 11 

Skydd mot repressalier 

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar införa nödvändiga 

bestämmelser för att skydda anställda mot uppsägning eller 

mot annan ogynnsam behandling som utgör en reaktion från 

arbetsgivarens sida på ett klagomål inom företaget eller ett 

rättsligt förfarande som syftar till att se till att principen om 
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likabehandling följs. 

Artikel 12 

Spridning av information 

Medlemsstaterna skall se till att på lämpligt sätt och på hela sitt 

territorium informera berörda personer, t.ex. på arbetsplatsen, 

om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om 

relevanta bestämmelser som redan gäller. 

Artikel 13 

Dialog mellan arbetsmarknadens parter 

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med nationella sedvanor 

och praxis, vidta lämpliga åtgärder för att främja dialogen 

mellan arbetsmarknadens parter i syfte att främja likabehandling, 

inklusive genom att övervaka praxis på arbetsplatser, 

kollektivavtal, etiska regler, forskning eller utbyte av erfarenheter 

och god praxis. 

2. Medlemsstaterna skall, när detta står i överensstämmelse 

med nationella sedvanor och praxis, uppmuntra arbetsmarknadens 

parter att, utan att deras oberoende åsidosätts, på lämplig 

nivå avtala om bestämmelser mot diskriminering på de 

områden som avses i artikel 3 och som faller inom räckvidden 

för förhandlingar om kollektivavtal. Dessa överenskommelser 

skall beakta de minimikrav som föreskrivs i detta direktiv och 

motsvarande nationella genomförandeåtgärder. 

Artikel 14 

Dialog med icke-statliga organisationer 

Medlemsstaterna skall främja en dialog med lämpliga icke-statliga 

organisationer som i enlighet med nationella lagar och 

praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering 

på någon av de grunder som anges i artikel 1 i syfte att främja 

principen om likabehandling. 
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KAPITEL III 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Artikel 15 

Nordirland 

1. För att komma till rätta med problemet att ett av de stora 

religiösa samfunden är underrepresenterat inom polisväsendet i 

Nordirland, skall särbehandlingen vid rekrytering till dessa 

tjänster däribland för stödpersonal, inte utgöra diskriminering i 

den mån sådan särbehandling är uttryckligen tillåten i nationell 

lagstiftning. 

2. För att upprätthålla en balans i fråga om möjligheterna 

till anställning för lärare i Nordirland och samtidigt bidra till att 

överbrygga de historiska motsättningarna mellan de stora religiösa 

samfunden i Nordirland, skall bestämmelserna i detta 

direktiv avseende religion eller övertygelser inte vara tillämpliga 

vid rekrytering av lärare vid skolorna i Nordirland i den 

utsträckning som detta är uttryckligen tillåtet i nationell 

lagstiftningen. 

 

KAPITEL IV 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 16 

Efterlevnad 

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att 

a) lagar och andra författningar som strider mot principen om 

likabehandling upphävs, 

b) bestämmelser som strider mot principen om likabehandling 

som finns i individuella avtal eller kollektivavtal, i interna 
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regler för företag samt i regler för vinstdrivande eller ickevinstdrivande 

föreningar, för fria yrkesutövare och för 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer förklaras eller kan 

förklaras ogiltiga eller ändras. 

Artikel 17 

Sanktioner 

Medlemsstaterna skall bestämma vilka sanktioner som skall 

tillämpas på överträdelser av de nationella bestämmelser som 

antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla åtgärder som 

behövs för deras genomförande. Sanktionerna, som kan bestå 

av skadestånd till den utsatta personen, skall vara effektiva, 

proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna skall 

anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den 2 

december 2003 och eventuella ändringar av dessa utan 

dröjsmål. 

Artikel 18 

Genomförande 

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 2 

december 2003, eller kan, på gemensam begäran av arbetsmarknadens 

parter, överlåta åt dessa att genomföra detta 

direktiv i fråga om bestämmelser som omfattas av kollektivavtal. 

I sådana fall skall medlemsstaterna säkerställa att arbetsmarknadens 

parter senast den 2 december 2003 i samförstånd 

inför de åtgärder som behövs; medlemsstaterna skall vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att vid varje tillfälle kunna säkerställa 

de resultat som föreskrivs i detta direktiv. De skall genast 

underrätta kommissionen om detta. 

 

Medlemsstaterna får om så behövs ta ytterligare tre år på sig 



 Bilagor 

 60 

från och med den 2 december 2003, eller sammanlagt högst 

sex år, för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv om 

diskriminering på grund av ålder och funktionshinder för att på 

så sätt beakta särskilda omständigheter. De skall genast underrätta 

kommissionen om så är fallet. Varje medlemsstat som 

väljer att utnyttja denna tilläggsfrist skall årligen rapportera till 

kommissionen om de åtgärder den vidtar för att motverka 

diskriminering på grund av ålder och funktionshinder och om 

de framsteg den gör i genomförandet av bestämmelserna. 

Kommissionen skall årligen rapportera till rådet. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall bestämmelserna 

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 

en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter 

om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv 

utfärda. 

Artikel 19 

Rapportering 

1. Medlemsstaterna skall senast den 2 december 2005 och 

därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information 

som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport 

till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta 

direktiv. 

2. Kommissionens rapport skall ta vederbörlig hänsyn till 

synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda ickestatliga  

organisationer. I enlighet med principen om integrering 

av ett jämställdhetsperspektiv skall denna rapport bland annat 

innehålla en bedömning av vilken inverkan de vidtagna åtgärderna 

har på kvinnor och män. Mot bakgrund av den mottagna 

informationen skall rapporten, om så är nödvändigt, omfatta 

förslag till översyn och uppdatering av detta direktiv. 
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Artikel 20 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 

Artikel 21 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2000. 

På rådets vägnar 

É. GUIGOU 

Ordförande 
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Bilaga 2 Frågor om äldre och rekrytering 

 

Frågor om äldre och rekrytering 

 

1) Är arbetssökandens ålder viktig vid rekrytering? På vilket sätt i så fall? 
 

2) Det finns flera exempel på äldre personer som sökt jobb och fått ett bättre och mer 
positivt bemötande då de utelämnat sin ålder i ansökningshandlingarna jämfört 
med då de haft åldern med. Vad tror ni detta beror på?  

 

3) I vilken ålder börjar arbetssökanden bli ”för gammal” för att anställa? Varför just 
denna ålder?  

 

4) När skulle en äldre arbetssökande anställas framför en yngre? Spelar det någon roll 
vilket yrke eller vilken befattning det handlar om? 

 

5) Vad har yngre arbetssökande för kvalitéer som äldre saknar? 
 

6) Skulle en lag mot åldersdiskriminering vara positiv eller negativ? På vilket sätt? 
 

7) Skulle en lag mot åldersdiskriminering bidra till en minskad åldersfixering vid rekry-
tering? 

 

 

 

Tack! 
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Bilaga 3 Frågor angående åldersdiskriminering 

 

Frågor angående åldersdiskriminering 

 

1) Tror ni arbetssökandens ålder anses viktig vid rekrytering? Varför? 
 

2) Det finns flera exempel på äldre personer som sökt jobb och fått ett bättre och mer 
positivt bemötande då de utelämnat sin ålder i ansökningshandlingarna jämfört 
med då de haft åldern med. Vad tror ni detta beror på?  

 

3) I vilken ålder tror ni arbetsgivarna anser att arbetssökanden börjar bli ”för gammal” 
för att anställa? Varför just denna ålder?  

 

4) I vilka fall tror ni en äldre arbetssökande skulle anställas framför en yngre? Spelar 
det någon roll vilket yrke eller vilken befattning det handlar om? 

 

5) Vad tror ni yngre arbetssökande uppfattas ha för kvalitéer som äldre saknar? 
 

6) Skulle en lag mot åldersdiskriminering vara positiv eller negativ? På vilket sätt? 
 

7) Skulle en lag mot åldersdiskriminering bidra till en minskad åldersfixering vid rekry-
tering? 

 

 

 

Tack! 

 

 


