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Abstract  

The prevention of age discrimination in Sweden did not have any solvent grounds until di-

rective 2000/78/EG was implemented into Swedish law. Today age discrimination has 

been banned for just over two years. This ground of discrimination has, compared to other 

existing grounds of discrimination in Swedish law, a lot more opportunities to make excep-

tions from. Given the fact that the exemption rules are vague, it is difficult to deter-

mine whether the protection against age discrimination is in fact a protection at all. The 

purpose of this essay is to describe what the law regarding age discrimination means. Is the 

protection against age discrimination appropriate or are the prohibitions against age dis-

crimination deficient? Both Swedish and EU-law applies in this essay, since the Swedish 

Discrimination Act has been influenced by EU-law.  

From the prohibition of age discrimination there are a few exemptions which are permissi-

ble under Swedish and EU-law. There are three possibilities to make exemptions to the age 

discrimination ban in Swedish law, one of which can be made in individual contracts and 

collective agreements as regards the right to pension- survivor - or invalidity benefits. The 

other two exemptions are more general and vague and therefore do not provide much 

guidance. Consequently, the main question is whether or not the Swedish Discrimination 

Act provides a protection with no actual effect, since the preparatory works mention situa-

tions where exceptions to the prohibition of age discrimination are considered to be per-

mitted.  

In 2001 a mandatory rule came into force in the Employment Protection Act (LAS) which 

gave employees the right, to remain in their post until the month in which he or she reach-

es the age of 67. The issue however occurs after the employer has reached this age and 

whether or not this rule constitutes a direct discrimination by law.  
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Sammanfattning  

I Sverige har förbudet mot diskriminering på grund av ålder endast funnits i drygt två 

år och är till följd därav relativt nytt. Tidigare diskrimineringslag saknade skydd för 

ålder vilket ändrades när direktiv 2000/78/EG (arbetslivsdirektivet) implementerades 

i svensk rätt. Diskriminering beträffande ålder innehåller en hel del undantagsbe-

stämmelser, i svensk rätt, till skillnad från andra diskrimineringsgrunder i diskrimine-

ringslagen (2008:567) (DiskL).  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur gällande rätt beträffande åldersdiskrimi-

nering ser ut. Skyddet ska granskas för att avgöra huruvida diskrimineringslagen är 

ändamålsenlig eller om förbudet mot åldersdiskriminering är bristfälligt. Vidare 

kommer denna uppsats även att diskutera om Lag (1982 80) om anställningsskydd 

(LAS) bestämmelser angående ålder på något vis strider mot diskrimineringslagens 

stadganden om åldersdiskriminering, då 32a och 33 §§ LAS föreskriver att en anställd 

har rätt att arbeta till ålder 67.  

Det finns tre möjligheter att göra undantag från åldersdiskriminering i svensk rätt. 

Det första undantaget är klart medan de andra två undantagsbestämmelserna är 

mycket vaga och inte ger någon vägledning. Ändamålet med diskrimineringslagen är 

att motverka diskriminering samt att främja rättigheter och möjligheter oavsett bland 

annat ålder. Att det därmed existerar ett antal undantagsbestämmelser är enligt min 

mening inte att anse diskrimineringslagens stadgande om åldersdiskriminering som 

starkt skydd. Diskrimineringslagens bestämmelser om förbud mot åldersdiskrimine-

ring gäller inte på samhällsområdet, som exempelvis tillträde till bostäder, vilket bi-

drar till särbehandling av personer. Slutsatsen är att undantagskriterierna beträffande 

ålder i sig är utvecklade och genomtänkta kriterier dock kan bestämmelserna medföra 



 

 

osäkerhet för arbetstagare och arbetsgivare på grund av bestämmelsens breda om-

fattning.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig en person, med flera års erfarenhet inom olika branscher, söka anställning som 

jobbcoach. Denna person har alla meriter, såsom utbildning och erfarenhet, som företaget 

eftersträvar. Dock nekas denne arbete, vilket visar sig bero på att personen är för gammal. 

Istället anställs två yngre kandidater som inte är lika meriterade som den äldre personen.1 

Detta är ett beskrivande fall där åldersdiskriminering utspelar sig. Åldersdiskriminering är 

ett aktuellt ämne att beröra, detta då den ovannämnda situationen var det första dömda 

målet av Arbetsdomstolen vad gäller åldersdiskriminering. 

Enligt art. 2 i FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är icke diskrimine-

ring en mänsklig rättighet. Tidigare diskrimineringslag saknade skydd för ålder men detta 

ändrades när direktiv 2000/78/EG (arbetslivsdirektivet)2 implementerades i svensk rätt. En 

ny diskrimineringslag trädde således i kraft den 1 januari 2009 som ersatte de gamla diskri-

mineringslagarna.3 Avsikten med detta införande var att kunna motverka diskriminering 

som uppstått på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Av dessa 

diskrimineringsgrunder är åldersdiskriminering ny.4 Åldersdiskriminering är reglerat i lag, 

inom arbetslivet och utbildningsområdet men inte inom samhällsområdet.5  

Diskrimineringslagens bestämmelse om förbud mot åldersdiskriminering gäller för både 

äldre respektive yngre personer, då alla personer med en uppnådd levnadslängd skyddas av 

lag enligt 1 kap. 5 § DiskL. Majoriteten av de åldersdiskriminerade på arbetsmarknaden är 

den äldre generationen, vilket även kan visa sig inom olika EU-praxis samt även svenska 

rättsfall. En person som inte blir anställd på grund av sin höga ålder är en faktor som leder 

till att det inte uppstår en rättvis behandling. En del personer i dagens samhälle kan därmed 

ha upplevt diskriminering på något vis.  

I jämförelse med de andra diskrimineringsgrunderna finns det för åldersdiskriminering en 

hel del undantagsbestämmelser, som denna uppsats kommer att behandla. Två av undanta-

                                                 
1 AD 2010 nr 91, Diskrimineringsombudsmannen mot Almega Tjänsteföretagen och First rent A Car Aktie-

bolag i Stockholm. 
2 Rådets direktiv 200/78/om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. 
3 Prop. 2007/08:95, ett starkare skydd mot diskriminering s. 1.  
4 Dir. 2009:72, ett starkt skydd mot diskriminering på grund av ålder s. 2.  
5 SOU 2010:60, ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, s. 9.  
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gen är mycket vida medan det ena reglerat klart och precist i lag. Kriterierna för särbehand-

ling av diskrimineringsgrunden ålder, för de vida undantagen, är att handlingen som företas 

måste ha ett berättigat syfte samt att de medel som används måste vara lämpliga och nöd-

vändiga för att uppnå det eftersträvade syftet enligt 2 kap. 2 § första punkten och 2 kap. 2 § 

fjärde punkten DiskL.  

År 2001 trädde en tvingande regel i kraft i LAS. Denna regel gav individer rätt, dock inte 

skyldighet, att stanna kvar i sin anställning till den månad då han eller hon fyller 67 år.6 Hur 

blir det när den anställda fyller 67 år, anses det vara diskriminerande att tvingas lämna sin 

anställning vid denna ålder? 

Diskriminering på grund av ålder har endast funnits i den svenska lagstiftningen i drygt två 

år och därav är det intressant att behandla detta ämne. Diskriminering på grund av ålder i 

arbetslivet är den vanligaste anmälningsgrunden efter etnisk diskriminering, sedan ålders-

diskriminering kom in i svensk rätt.7 I vår omgivning finns det olika personer som utsätts 

för diskriminering på grund av ålder. Frågan är följaktligen om personer skyddas av diskri-

mineringslagens stadgande om åldersdiskriminering på ett ändamålsenligt sätt? 

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur gällande rätt beträffande åldersdiskriminering 

ser ut. Därmed ska skyddet mot åldersdiskriminering granskas för att avgöra om huruvida 

diskrimineringslagen är ändamålsenlig eller om förbudet mot åldersdiskriminering är brist-

fälligt. Vidare kommer denna uppsats även att diskutera och utreda huruvida LAS bestäm-

melser angående ålder på något vis strider mot diskrimineringslagens stadganden om ål-

dersdiskriminering.  

Fokus kommer läggas på den äldre ålderskategorin medan den yngre ålderskategorin endast 

beröras i mindre utsträckning. Till följd av att lagen mot åldersdiskriminering inte är ett hel-

täckande skydd kommer uppsatsen även i mindre omfattning nämna andra samhällsområ-

den, såsom bostäder, allmän sammankomst och offentlig anställning. Uppsatsen kommer 

dock inte att behandla utbildningsväsendet, på grund av att det mest väsentliga har använts 

för att kunna besvara syftet. Huvudsakligen analyseras direkt och indirekt diskriminering, 

då dessa typer av diskrimineringar är mer aktuella för åldersdiskriminering. De andra 

diskrimineringsgrunderna, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner, kommer 

                                                 
6 Prop. 2000/01:78, rätt att arbeta kvar till 67 års ålder s. 1-2.  
7  Se kapitel 5.6. 
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därmed endast att beröras översiktligt. Pensionsåldern kommer endast att nämnas och 

kommer inte beskrivas djupare än så. Uppsatsen kommer att beröra LAS bestämmelser i 

mindre omfattning. De bestämmelser som kommer att behandlas är regleringar avseende 

ålder för att uppnå syftet med denna uppsats.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen utreds det hur gällande rätt avseende åldersdiskriminering ser ut, med hjälp av 

lagtext, förarbeten, praxis, doktrin samt andra källor. I denna uppsats används en blandning 

av juridisk metod och rättsvetenskaplig metod för att utreda gällande fråga. Juridisk metod 

är olika aspekter på faktahantering samt relationen till rättskällorna. Fakta urskiljs för att 

endast ta med det som är relevant för sökningen av rättskällematerial.8 Därmed har denna 

uppsats granskat en del förarbeten och lagtext för att kunna urskilja de fakta som är rele-

vanta. De fakta som har hittats i litteratur försöks sökas i propositionen. Rättsvetenskaplig 

metod är ett vidare begrepp än juridisk metod och kan inkludera andra metoder för att ana-

lysera rätten men även sådana metoder som kan brukas för att öka kunskapen. I denna me-

tod ingår även empiriska metoder, såsom intervjuer,9 där en intervju med Diskriminerings-

ombudsmannen (DO) utförs.  

EU-rätten delas in i primärkälla samt sekundärkälla, de grundläggande fördragen hör fram-

förallt till primärkälla. Fördragen skapas av medlemstaterna medan de allmänna rättsprinci-

perna skapas av EU-domstolen. Sekundärrätten består främst av bland annat direktiv.10 I 

denna uppsats används både direktiv och de grundläggande rättsprinciperna då dessa prin-

ciper är av betydelse för att förstå tillämpningen av europarätten. I förhållande till andra 

rättskällor intar den allmänna rättsprincipen en överordnad position. I beaktande av ny lag-

stiftning måste EU- institutionerna ta hänsyn till de allmänna rättsprinciperna. EU:s med-

lemsländer och domstolar är även bundna av att iaktta de allmänna rättsprinciperna när de 

agerar inom EU-rättens område.11  

Lagar är de rättskällorna med högst rättskällevärde inom svensk rätt och därför används 

lagstiftning för att undersöka gällande rätt. För att få närmare upplysning om lagens inne-

                                                 
8 Sandgren. Claes, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne material, metod och argumentation, andra upplagan, Stock-

holm 2008 Nordstedts Juridik AB, s. 38.  
9 Sandgren, Claes, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39.  
10 Berniz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warling-Nerep, Wiweka, Vogel, Hans-

Heinrich, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 10: e upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, 2008, 
s. 61.  

11 Berniz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warling-Nerep, Wiweka, Vogel, Hans-
Heinrich, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 63-64 och 105-106.  



 

 
4 

håll och definitioner används förarbeten. Detta på grund av att en del bestämmelser i lagen 

kan vara svåra att förstå och därmed används lagmotiven för att klargöra detta. Diskrimine-

ringslagen innehåller ett antal undantagsbestämmelser som inte är förklarat i lag, därmed 

används förarbeten vilket är en betydande rättskälla. Svenska förarbeten används i denna 

uppsats då EU-rätten saknar förarbeten av det slag som Sverige har. EU-rättens förarbete 

har heller inte högt rättskällevärde.12 Relevant praxis inom EU-rätten analyserats för att se 

hur EU-domstolen behandlat åldersdiskriminering. EU-praxis har en betydande roll då den 

allmänna rättsprincipen utvecklades genom EU-praxis. Inom svensk rätt finns endast två 

dömda rättsfall då dessa används för att granska hur åldersdiskriminering utspelar sig i 

praktiken i Sverige. För att en bredare översikt på områdets rättstillämpning ska ske tilläm-

pas förlikningar samt andra fall.  

För att få en samlad uppfattning av rättens innehåll används doktrin. Doktrin används då 

andra rättskällor inte förklarar tillämpningsfrågorna fullständigt. Internet källor – DO: s 

hemsida - granskas för användning i denna uppsats. Rättskällevärdet anses vara relativt 

högt då DO är en statlig myndighet som arbetar specifikt med diskrimineringsfrågor. Två 

undersökningar används även för att utreda gällande rätt. Undersökningen utförd av riks-

försäkringsverket (RFV) 2001 granskas för att illustrera hur arbetsgivarnas generella upp-

fattning var gentemot äldre arbetstagare innan ålder implementerades i svensk rätt. RFV 

avvecklades 2005 och har i dagsläget ersatts av försäkringskassan.13 En undersökning ut-

förd år 2011, av bland annat Mats Hammarstedt, används för att överblicka huruvida äldre 

diskrimineras mer än yngre i praktiken. Detta för att kunna överblicka hur diskriminerings-

lagen utspelar sig i realiteten efter att ålder implementerats i svensk rätt. Mats Hammarstedt 

är professor på Linnéuniversitetet med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi, därmed 

har källan ansetts ha ett relativt högt värde för uppsatsen.14 För att få en vidare uppskatt-

ning av ålderdiskrimineringens utveckling har frågor till DO ställts. Detta för att få statistik 

över hur anmälningar på området ser ut samt för att få inblick av deras synpunkter om ål-

dersdiskriminering av en statlig myndighet. Jag vågar påstå att denna intervju har ett relativt 

högt rättskällevärde då DO har praktisk erfarenhet inom åldersdiskriminering än vad andra 

individer har, såsom exempelvis författare.  

                                                 
12 Berniz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warling-Nerep, Wiweka, Vogel, Hans-

Heinrich, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 29.  
13 http://www.ne.se/riksf%C3%B6rs%C3%A4kringsverket, tillgänglig 2011-05-14. 
14 Se http://lnu.se/personal/mats.hammarstedt.  

http://www.ne.se/riksf%C3%B6rs%C3%A4kringsverket
http://lnu.se/personal/mats.hammarstedt
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2 EU-rätt vad gäller diskriminering 

2.1 Inledning  

I detta kapitel skildras hur diskriminering och undantagen till åldersdiskriminering ser ut i 

EU-rätten. Inledningsvis behandlas FN: s allmänna förklaring följt av en skildring av EU:s 

rättsliga bestämmelser. Därefter beskrivs bestämmelserna i arbetslivsdirektivet med dess 

innehåll och undantagsbestämmelser. Kapitlet avslutas därefter med en beskrivning av för-

slag till nytt EU-direktiv. 

2.2 Mänskliga rättigheter 

Alla människors lika värde värnas, enligt art. 2 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, 

som stadgar att alla människor är födda lika och fria och därmed ska ha samma rättigheter. 

Att skyddas från diskriminering är således en mänsklig rättighet enligt art. 7 i FN:s konven-

tion om mänskliga rättigheter. Utöver detta finns det konventioner som har samma mål-

sättning angående mänskliga rättigheter, såsom Europarådets konvention om skydd för de 

mänskliga rättigheterna.15 Även EU innehåller bestämmelser om likabehandling och upp-

rätthållande av de mänskliga rättigheterna i EU-fördraget.16 Art. 13 i EU-fördraget beskri-

ver lämpliga åtgärder för att motarbeta diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ur-

sprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Enligt art. 

21.1 i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna17 ska diskriminering på grund av ex-

empelvis ålder vara förbjuden. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna gäller för 

alla medlemsstater som tillämpar EU-rätten.18  

2.3 EU-rättsliga bestämmelser 

2.3.1 Likabehandlingsprincipen och Proportionalitetsprincipen 

Likabehandlingsprincipen finns omnämnd i ett antal direktiv och förevisar att diskrimine-

ring inte får förekomma på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell lägg-

ning, religion eller annan övertygelse samt ålder.19 Proportionalitetsprincipen är ytterligare 

en av EU:s allmänna rättsprinciper.20 Denna princip används vid fall som rör indirekt 

diskriminering samt när det ska avgöras om en handling är diskriminerande eller inte. Det 

                                                 
15 Se art. 1 EU-konventionen.  
16 Se art. 21 EU-fördraget.  
17 (2010/C 83/02) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  
18 (2010/C 83/02) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 51. 
19 Se direktivens första artiklar, dir. 2006/54/EG, dir. 2000/43/EG, dir. 2000/78/EG. 
20 Kjellgren, Anders, Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, s. 106. 
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finns ett par förutsättningar som ska vara uppfyllda vid dessa tillfällen,21 som kort nämns i 

kap. 2.5.  

2.4 Rådets direktiv om inrättande av en allmän ram för lika-

behandling i arbetslivet  

År 2000 tillkom två direktiv angående diskriminering, det ena direktivet berörde etnisk 

diskriminering medan det andra direktivet omfattade religion eller övertygelse, funktions-

hinder, sexuell läggning samt ålder. Det sistnämnda direktivet kallas för arbetslivsdirekti-

vet.22 Direktivet ska främja likabehandlig i arbetslivet och förbjuder således direkt och indi-

rekt diskriminering enligt art. 7 arbetslivsdirektivet. Enligt art. 3 arbetslivsdirektivet gäller 

förbudet mot diskriminering både vid tillträde till anställning som vid arbetslivet. 

Arbetslivsdirektivet är ett så kallat minimidirektiv, enligt art. 8, vilket tyder på att medlem-

stater får gå längre än vad direktivet stadgar för att tillvarata likabehandling och människors 

lika värde. Därmed kan medlemsstaterna ändra eller behålla direktiven för att uppnå detta 

syfte. Skulle dock en medlemsstats lagstiftning strida mot principen om likabehandling 

nödgas den lagen upphävas eller ändras. Detta gäller även om bland annat ett individuellt 

avtal skulle strida mot likabehandling. Då måste avtalet ändras eller förklaras ogiltigt.23  

2.5 Tillåtna undantag  

Arbetslivsdirektivet har således diskrimineringsförbud för att bevara likabehandling, dock 

finns det ett antal undantagsregler som är tillåtna enligt nämnda direktiv. En viss särbe-

handling kan vara tillåten om handlingen är kopplad till religion eller övertygelse, funk-

tionshinder, sexuell läggning eller ålder. Gärningen som företas för särbehandlingen ska 

dock vara proportionerlig samt ha ett legitimt mål, enligt art. 4 arbetslivsdirektivet.  

I art. 6 i arbetslivsdirektivet stadgas att särbehandling på grund av ålder inte ska anses vara 

diskriminerande om handlingen, på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell 

rätt, kan motiveras med ett berättigat mål samt om sättet att genomföra handlingen på var 

lämplig och nödvändig. I art. 6. 1 (a) stadgas att särskilda skäl för inträde till anställning och 

till yrkesutbildning, anställnings- och arbetsvillkor, villkor för avskedande och löner i syn-

                                                 
21 Fransson, Susanne, Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen, En kommentar, första upplagan, Stockholm, Nord-

stedts Juridik AB 2010, s. 86.  
22 Prop. 2007/08:95, s. 400.  
23 Prop. 2007/08: 95, s. 63. 
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nerhet kan ingripas för ungdomar och äldre i syfte att främja deras anställbarhet eller att 

skydda dem.  

2.6 Förslag till nytt EU-direktiv 

Kommissionen framförde ett nytt förslag till rådets direktiv om att principen om likabe-

handling av personer - oavsett sexuell läggning, ålder, funktionshinder, religion eller annan 

övertygelse - även ska gälla utanför arbetslivet. Det ska således framställas en ram för att 

förbjuda diskriminering på dessa grunder. Direktivet ska tillämpas på samhällsområden, i 

fråga om socialt skydd, social trygghet och hälso- och sjukvård, sociala förmåner, utbild-

ning samt tillhandahållande av varor och tjänster samt bostäder.24 

 

 

                                                 
24 KOM(2008) 426 slutlig, förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av 

personer oavsett religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, punkt 1.   
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3 EU-domstolens praxis 

3.1 Inledning  

I detta kapitel redogörs för tre relevanta EU-praxis som berör området åldersdiskrimine-

ring. Detta för att få en inblick över hur åldersdiskriminering dömts av EU-domstolen.  

3.1.1 Mål C-144/04 

I målet C-144/04 prövades arbetslivsdirektivets förbud om åldersdiskriminering då den 

tyska staten ansökte om förhandsbesked.25 Tvisten rörde Werner Mangold och advokaten 

Rüdiger Helm. Vid 56 års ålder anställdes Werner Mangold hos advokaten Rüdiger Helm 

och erbjöds en tidsbegränsad anställning. Helm hänvisade till den tyska bestämmelsen som 

innebar att arbetstagare över 52 år, under ett obegränsat antal gånger, kunde erbjudas tids-

begränsad anställning innan arbetstagaren gick i pension. Till följd därav stämde Mangold, 

advokaten Helm, med hänvisning till arbetslivsdirektivet och visstidsdirektivet 

1999/70/EG. Arbetslivsdirektivet hade dock ännu inte införlivats i tysk rätt. 

Syftet ansågs vara berättigat då det bedömdes svårt för äldre att återinträda på arbetsmark-

naden, handlingen skulle därmed främja sysselsättningen av äldre arbetstagare. EU-

domstolen konstaterade att detta kunde falla under art. 6 arbetslivsdirektivet, befogad sär-

behandlig på grund av ålder. I detta mål skulle det prövas om de tyska nationella bestäm-

melserna var förenliga med arbetslivsdirektivet. EU-domstolen konstaterade att syftet med 

arbetslivsdirektivet är att motverka diskriminering och främja likabehandling, även på 

grund av ålder. Eftersom EU-domstolen inte kunde grunda sitt avgörande på någon form 

av direkt tillämpning av direktivet, då det inte hade implementerats, grundade istället dom-

stolen sin talan på den allmänna rättsprincipen om förbud mot diskriminering på grund av 

ålder. Detta kunde konstateras på grund av att det existerade en koppling till gemenskaps-

rätten av visstidsdirektivet.  

EU-domstolen fann inte att den tyska bestämmelsen var lämplig eller nödvändig för att nå 

det efterstävande målet, då arbetstagare, på grund av sin ålder, uteslöts från anställnings-

trygghet. Den tyska staten skulle därför underlåta att tillämpa bestämmelserna i den natio-

nella lagstiftningen då de ansågs strida mot EU-rätten.  

                                                 
25 Mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm, [2005], ECR I-19981. 
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3.1.2 Mål C-427/06 

Den tyska staten ansökte om förhandsbesked till EU-domstolen i mål C-427/06, då en yr-

kesbaserad pensionsfonds riktlinjer innebar att efterlevandepension inte betalade ut pen-

sion om den avlidne var 15 år äldre än sin änka/änkling.26 I detta fall var Birgit Bartsch gift 

med en 21 år äldre make. Förbud mot åldersdiskriminering kan endast åberopas på områ-

den som är reglerat inom EU-rätten. Detta avgörande inträffade efter att arbetslivsdirekti-

vet antagits, dock innan det verkställts i Tyskland.  

Eftersom arbetslivsdirektivet inte hade införts samt att arbetstagaren, innan direktivet kun-

de införlivas, avled, ansågs det inte finnas någon förbindelse till gemenskapsrätten. EU-

domstolen kopplade detta till målet Mangold och konstaterade att skillnaden, mellan dessa 

två mål, var att det fanns ett direktiv, visstidsdirektivet i Mangold målet, då de bestämmel-

serna ingick i EU:s tillämpningsområde. Därför fastställde EU-domstolen att det inte var 

fråga om åldersdiskriminering.  

3.1.3 Mål C-411/05 

I mål C-411/05, då den spanska staten ansökte om förhandsbesked till EU-domstolen, be-

handlades spansk lagstiftning som innebar att vissa klausuler i kollektivavtalet ansågs gilti-

ga.27 Denna klausul i avtalet innebar att anställningsavtalet upphörde att gälla, när anställda 

uppnått åldersgränsen för pensionering, det vill säga 65 år. I detta fall blev, Felix Palacios 

de la Villa, mot sin vilja, pensionerad i enlighet med lagen. Den spanska staten konstaterade 

att syftet med bestämmelsen var att minska arbetslösheten bland yngre vilket likaledes be-

dömdes vara berättigat. Den spanska lagstiftningen skulle kunna rättfärdigas om åtgärden 

på ett objektivt och rimligt sätt kunde motiveras av ett berättigat mål som rörde sysselsätt-

ningspolitik samt arbetsmarknaden och handlingen att genomföra detta inte ansågs vara 

olämplig eller onödig. I skäl 14 i arbetslivsdirektivet klarläggs att direktivet inte ska påverka 

de nationella bestämmelserna om pensionsålder. Enligt EU-domstolen förhindrade detta 

dock inte att direktivet tillämpades vid anställningstidens upphörande.   

EU-domstolen konstaterade att den spanska lagstiftningen inte ansågs vara orimlig och åt-

gärden kunde därmed inte betraktas som en överdriven kränkning. Detta på grund av att 

åtgärden inte endast grundade sig på ålder utan även på att anställda, vid utgången av sin 

                                                 
26 Mål C-427/06 Bartsch mot Bosch und Siemens Hausgeräte, [2006] ECR 1-7245. 
27 Mål C-411/05, Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, [2007] ECR I-8531.  
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karriär, fick en kompensation i form av ålderspension. Denna reglering ansågs därmed inte 

oförenlig med arbetslivsdirektivet.   

Generaladvokaten Mazák indikerade att arbetslivsdirektivet inte borde vara tillämpligt i må-

let då det tydligt stadgas i skäl 14 att ”[…] Detta direktiv påverkar inte de nationella bestämmelser-

na om pensionsålder.” 28 Den allmänna rättsprincipen har kritiserats en hel del i doktrin och 

media. Domstolens avgörande i detta mål anser Mazák inte vara särskilt övertygande.29 Det-

ta på grund av att det är svårt att avgöra en allmän rättsprincip då diskriminering tar hänsyn 

till jämförbara situationer.30 

                                                 
28 Förslag till avgörande av genrealadvokaten Ján Mázak, föredraget den 15 februari 2007, Mål C-411/05, Fé-

lix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, [2007] ECR I-8531, punkt 43, 48 och 51-66.  
29 4 Förslag till avgörande av generaladvokat Mazák föredraget den 15 februari 2007, Mål C-411/05 Palacios 

de la Villa [2007] ECR I-8531, punkt 83 och 97.  
30 Förslag till avgörande av generaladvokat Mazák föredraget den 15 februari 2007, Mål C-411/05 Palacios de 

la Villa [2007] ECR I-8531, punkt 91. 
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4 Svensk rätt vad gäller diskriminering 

4.1 Inledning  

I föregående avsnitt behandlades EU-praxis rörande åldersdiskriminering. I detta kapitel 

ska diskriminering i svensk rätt behandlas för att se hur gällande rätt beträffande diskrimi-

nering, i både lagar och regler, ser ut. Kriterierna för diskriminering samt förbudet mot 

diskriminering kommer även att behandlas. 

4.2 Diskriminering reglerad i andra föreskrifter 

Inom den svenska lagstiftningen kommer människors lika värde till uttryck i 1 kap. 2 § Re-

geringsformen (1974: 152) (RF). I paragrafen stadgas att den offentliga makten ska utövas 

med respekt för samtliga människor samt att hänsyn ska tas till den enskilda människans 

värde. Den allmänna makten ska även motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder samt andra omständigheter som gäller för den enskilde personen.   

Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra myndigheter inom den offentliga sektorn 

ska beakta allas likhet inför lagen samt vara opartisk och iaktta saklighet, enligt 1 kap. 9 § 

RF. Lag eller andra föreskrifter får inte strida mot de grundläggande mänskliga rättigheter-

na på grund av den europeiska konventionen, som står över svensk lag enligt 2 kap. 22 § 

RF. 

En part får inte ta till andra bestämmelser i ett individuellt avtal som enbart grundar sig på 

motpartens ålder, detta anses vara diskriminering enligt 1 kap 3 § DiskL. Denna särbehand-

ling kan i sådana fall anses bli jämkad i förhållande till 36 § Lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.31  

4.3 Den nya diskrimineringslagen  

4.3.1 Historia 

Sverige har sedan 1979 infört ett förbud mot diskriminering i relation till arbetsrättsliga be-

stämmelser. Den första jämställdhetslagen (1991:433) trädde i kraft 1980 och därefter till-

kom Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhö-

righet, religion, eller annan trosuppfattning. Förbud mot funktionshinder och sexuell lägg-

                                                 
31 Prop. 1975/76:81, med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-

mögenhetsrättens område, osv., s. 121.  
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ning i arbetslivet skyddades av Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av funktionshinder och Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning, som tillsattes 1999.32 De gamla diskrimineringslagarna ansågs skapa 

onödiga svårigheter och komplikationer, det var således svårt att överblicka och veta vilken 

lag som tillhörde vilken diskrimineringsgrund.33 Denna nämnda diskrimineringsgrund syftar 

till de kategorier eller personer som kan skyddas av diskrimineringslagstiftningen, som ex-

empelvis funktionshindrade eller personer med sexuell läggning som stadgas i 1 kap. 4 § 

punkt 3 DiskL. 

För att få ett effektivt resultat av ett diskrimineringsförbud behövde en lag vara tydlig, pre-

cis och med andra ord verkningsfull.34 Ett flertal diskrimineringslagar skapade därmed inte 

det skydd som behövdes för likabehandling i arbetslivet, oavsett om de syftade till olika 

samhällsområden.35 Det lades sedan fram en proposition36 för en sammanhållen diskrimine-

ringslagslagstiftning. Det fanns således diskrimineringslagar och en jämställdhetslag, som 

dock ersattes av en ny sammanhållen diskrimineringslag, som trädde i kraft 1 januari 2009.37 

I sambad med denna nya lag implementerades även tre EU-direktiv likabehandlingsdirekti-

vet38, direktivet mot etnisk diskriminering39 och arbetslivsdirektivet i Sverige.40 Med den nya 

lagen tillkom skydd för könsöverskridande identitet och ålder.41   

4.3.2 Lagens ändamål och innebörd 

I och med att den nya lagen trädde i kraft tillkom en ny DO som skulle utöva tillsyn över 

lagen med stöd av 4 kap. 1 § DiskL.  

Den nya diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja rät-

tigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, 

funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet, enligt 1 kap. § 

1 DiskL.  

                                                 
32 Andersson, Anderz, Edström,Örjan, Zanderin, Lars, Arbetsrätt, femte upplagan, Malmö, Liber AB 2011, s. 

133.  
33Andersson, Anderz, Edström,Örjan, Zanderin, Lars, Arbetsrätt, s. 134.  
34 Andersson, Anderz, Edström,Örjan, Zanderin, Lars Arbetsrätt, s. 134. 
35 Prop. 2007/80:95, s. 83-84.  
36 Prop. 2007/08:95.  
37 Prop. 2007/08:95, s. 26. 
38 Direktiv (76/207/EEG) Rådets direktiv om principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 

tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
39 Direktiv (2000/43/EEG) Rådets direktiv om principen om likabehandling av personer oavsett deras ras el-

ler etniska ursprung.  
40 Prop. 2007/08: 95, s 2.  
41 Prop. 2007/08:95, s. 1.  



 

 
13 

Lagen är tvingande och med detta menas att ett avtal inte kan göras gällande om eventuella 

avtalsbestämmelser skulle inskränka på en parts rättighet enligt 1 kap. § 3 DiskL.  

4.3.3 Begrepp 

4.3.3.1 Diskrimineringsbegrepp 

Det finns fem olika diskrimineringsgrunder, direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner, enligt 1 kap. 4 § DiskL. Begreppet 

diskriminering har utformats av EU-domstolen. Enligt rättspraxis innebär diskriminering 

koncist att olika regler tillämpas i jämförbara situationer eller att samma regler tillämpas i 

olika situationer.42  

4.3.3.2 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering innebär att en arbetstagare eller arbetssökande i en direkt mening 

diskrimineras på grund av en arbetsgivares uppträdande eller handling.43 Vidare innebär di-

rekt diskriminering att en part missgynnas i jämförelse med vad någon annan behandlas, 

har behandlats eller eventuellt skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Missgynnandet 

mot en individ ska även ha en koppling, orsakssamband, till de olika diskrimineringsgrup-

perna, det vill säga till, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörig-

het, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionshinder, viss sexuell läggning el-

ler ålder, som står stadgat i 1 kap. § 4 punkt 1 DiskL.  

Avsikten med en viss diskriminering är inte betydelsefull, utan det faktiska resultatet av 

diskriminering i realiteten är det avgörande i bedömningen om direkt diskriminerig har in-

träffat.44 Missgynnande kan grunda sig i arbetsgivarens försumlighet eller förbiseende och 

kan medföra skada och vara till nackdel för den anställda.45 För att avgöra om en arbetssö-

kande har missgynnats krävs en så kallad ”jämförelseperson”.46 I AD 2009 nr 11 dömde 

domstolen att en tjeckisk kvinna inte förelåg i en jämförbar situation med de övriga sökan-

de kandidaterna, på grund av att hon inte fyllt i ansökningsformuläret korrekt. De som jäm-

förs i en situation behöver inte ha samma levnadsålder. Fokus ligger istället på arbetstagar-

nas kvalifikationer och personliga förutsättningar.47  

                                                 
42Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars, Arbetsrätt, s. 137.  
43Prop. 2009/08:95, s. 99.  
44 Prop. 2002/03:65, ett utvidgat skydd mot diskriminering, s. 97.  
45 Iseskog, Tommy, Diskriminering i arbetslivet, andra upplagan, Laholm, Trydells tryckeri 2003, s. 37. 
46 Prop. 2002/03:65, s. 87-88.  
47 SOU 2010:60, s. 58. 
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Den sista förutsättningen för direkt diskriminering är orsakssamband. Det ska således fin-

nas ett samband mellan diskrimineringsgrupperna och missgynnandet. Skulle en arbetsgiva-

re i ett kollektivavtal tillämpa bestämmelser som tar hänsyn till exempelvis en persons ålder 

är detta ett klart orsakssamband mellan handlingen och grunden ålder.48  En person som 

nekas inträde till nöjeslokal och felaktigt blir bedömd som homosexuell är en situation där 

det finns koppling mellan orsakssamband och missgynnande, även om antagandet var fel-

aktigt.49  

4.3.3.3 Indirekt diskriminering 

En bestämmelse eller ett kriterium som missgynnar en anställd eller en arbetssökande i en 

indirekt mening är en så kallad indirekt diskriminering enligt 1 kap. § 4 punkt 2 DiskL. Det-

ta begrepp är uppbyggt kring följande nyckelord, missgynnande, jämförelse och intresseav-

vägning.50 Begreppen missgynnande och jämförelse har samma definition som direkt 

diskriminering. Intresseavvägningen belyser om förfarandet är förknippat med diskrimine-

ring eller om det är en tillåten handling.51  

Det finns undantag från denna bestämmelse om handlingen skulle ha ett berättigat syfte 

och gärningen således var nödvändig och lämplig för att uppnå det syftet i förhållande till 1 

kap. 4 § punkt två DiskL. I AD 2005:87 ansågs kravet på kroppslängd för arbetssökande ha 

ett berättigat syfte då arbetsgivaren ville minska belastningsskador för de anställda. Dock 

kunde inte det syftet bevisas av arbetsgivaren och därmed ansågs indirekt diskriminering 

föreligga. 

4.4 Förbud mot diskriminering 

Enligt förbudet i 2 kap. 1 § DiskL är det inte tillåtet att, av en arbetsgivare, diskriminera ar-

betssökande, arbetstagare, praktikanter samt inhyrd eller utlånad personal. Alla situationer 

som kan komma att inträffa på arbetsplatsen mellan en arbetstagare och arbetsgivare om-

fattas av diskrimineringsförbudet. Tillämpningsområdet är därmed vittomfattande.52 Skulle 

en arbetsgivare ge besked om att rekrytering är avslutat, endast för att avskräcka vissa per-

soner från att söka, är detta att anse som diskriminering. Hantering av ansökningar, val om 

vem som ska få en eventuell tjänst eller vem som ska kallas till anställningsintervju omfattas 

                                                 
48 SOU 2010:60, s. 59.  
49 Prop. 2007/08:95, s. 489.  
50 Prop. 2002/03:65, s. 92.  
51 SOU 2010:60, s. 61. 
52 Prop. 2007/08:95, s. 498.  
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av diskrimineringsförbudet. Omplaceringar eller förflyttningar omfattas även av diskrimine-

ringsförbudet, om detta endast görs för att försämra för arbetstagaren.53   

Skulle en arbetstagare inte få en vidare anställning eller inte kallas till någon specifik anställ-

ningsintervju, har den personen rätt att begära uppgifter, som exempelvis utbildning och 

yrkeserfarenhet från en person som kallats till intervju eller anställts. Den arbetsgivaren är 

då skyldig att, vid begäran, lämna ut upplysningar och meriter, enligt 2 kap. 4 § DiskL. 

                                                 
53 Prop. 2007/08:95, s. 499.  
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5 Åldersdiskriminering 

5.1 Inledning 

I de föregående kapitlen beskrevs gällande rätt beträffande diskriminering i både EU-rätt 

och svensk rätt, för att ge läsaren en grundläggande förståelse av diskriminering. I detta ka-

pitel ska svensk rätt angående åldersdiskriminering beskrivas, med dess innebörd samt un-

dantagsbestämmelser. I LAS finns bestämmelser rörande ålder, därmed ska detta beröras i 

kapitlet. En intervju kommer att beskrivas för att påvisa hur åldersdiskriminering utspelar 

sig i praktiken. Kapitlet ska även skildra hur denna diskrimineringsgrund utspelar sig på ar-

betsmarknaden genom fördomar och negativa attityder. Kapitlet avslutas med en beskriv-

ning av åldersdiskrimineringens uteslutande områden.  

5.2 Begreppet ålder 

I lagens mening betyder ålder, i förhållande till 1 kap. 5 § punkt 6 DiskL, uppnådd levnads-

ålder och förklaras inte närmare än så. Denna ålder räknas från en mans eller kvinnas fö-

delse. Det finns således ingen specifik åldersgräns, utan både barn, ungdomar och äldre - 

det vill säga alla - omfattas av definitionen ålder. I praktiken kan det dock vara på det viset 

att äldre och yngre personer på olika sett påverkas av olika diskrimineringsförbud.54 

5.3 Aktiva åtgärder  

I tredje kap. DiskL utesluts ålder från aktiva åtgärder i arbetslivet. Detta framkommer ex-

empelvis av 3 kap. 1 § DiskL att ”[…] Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åt-

gärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.” 

Regeringen påpekade varför ålder utelämnas från aktiva åtgärder i arbetslivet. Regeringen 

konstaterade att det finns andra så kallade föreskrifter som sammanfaller med aktiva åtgär-

der i diskrimineringslagen som kan skydda denna grupp. Arbetsmiljöförordningen och ar-

betsmiljölagen (1977:1160) har meddelat föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbe-

handling i arbetslivet (AFS 1993:17) Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling (AFS).55 I 

AFS 1 § stadgas att föreskrifterna gäller för all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för 

kränkande särbehandling. Vidare stadgas i 2 § att arbetsgivaren ska planera och organisera 

                                                 
54 SOU 2010:60, s. 54.  
55 Prop. 2007/08:95, s. 320. 
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arbetet för att kränkande särbehandling förebyggs. Därmed bedömde regeringen att be-

stämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet inte bör utökas till att gälla diskriminerings-

grunden ålder.56 

5.4 LAS bestämmelser om ålder 

1 september 2001 trädde en tvingande regel i kraft i LAS som gav individer rätt, att stanna 

kvar i sin anställning till den månad då han eller hon fyller 67 år.57 Efter att denna tvingande 

norms inträde är det inte längre tillåtet att i ett kollektivavtal föreskriva att en anställd innan 

67-års ålder förmås lämna sin anställning.58 

7 § LAS stadgar att det krävs saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en an-

ställd. Saklig grund kan förekomma då det är fråga om arbetsbrist eller kopplad till arbets-

tagaren personligen.59 Vid turordningsregler har den som arbetar längst vid en arbetsplats 

företrädesrätt, enligt 22 § LAS. Turordningsreglerna kan dock genom kollektivavtal avtalas 

bort av bestämmelserna i 2 § LAS. Enligt 4 § LAS gäller ett anställningsavtal tillsvidare men 

även att tidsbegränsade avtal kan träffas i särskilda fall. Vid tidsbegränsad anställning får en 

arbetstagare inte samma trygghet som i en tillsvidareanställning. Vid tidsbegränsad anställ-

ning upphör en anställning att gälla vid avtalstidens utgång men även genom fri uppsägning 

då saklig grund inte behöver föreligga.60  

En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad hon eller 

han fyller 67 år enligt 32 a § LAS. En anställd som dock är över 67 år har inget skydd enligt 

33 § tredje stycket LAS, då omplaceringsskyldighet och företrädesrätt till återanställning 

upphör att gälla. I 33 § första stycket LAS stadgas att om en arbetsgivare vill avsluta en an-

ställning, vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 67 år, ska denne ge skriftlig be-

sked om detta minst en månad i förväg.   

I motionsuttalande till propositionen nämns att alla arbetstagare som omfattas av LAS även 

ska ha möjlighet att arbeta till 67-års ålder.61 I betänkandet uttalades det kritik mot be-

stämmelsen som medför att 67- åringar, utan saklig grund, kan sägas upp. De klarlägger att 

ett upphävande av 67-års gräns i LAS skulle medföra tvister mellan arbetsgivaren och ar-

                                                 
56 Prop. 2007/08:95, s. 316.  
57 Prop. 2000/01:78, s. 25. 
58 Prop. 2000/01:78, s. 1-2. 
59 Prop. 1981/82:71, om ny anställningsskydd m.m., s. 64-65.  
60 Ds. 2002:10, riv hindren för äldre i arbetslivet, s. 44.  
61 Prop. 2000/01:78, s. 25.  
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betstagaren samt att anställningsförhållandet skulle avslutas på ett ovärdigt sätt. Syftet är 

även att bevara trygghet i arbete efter pensionsåldern.62  

Regeringen och Diskrimineringskommittén granskade gällande arbetsrättslig lagstiftning för 

att kontrollera om denna stred mot arbetslivsdirektivets bestämmelser om förbud mot 

diskriminering på grund av ålder.63 De konstaterade att syftet med LAS bestämmelser är att 

äldre arbetstagare ska behålla anställning till pensionsålder. Vidare konstaterar propositio-

nen till diskrimineringslagen att bestämmelserna om 67-års regel i LAS är väl motiverade då 

det är rimligt att det ska finnas en fastställd åldersgräns då en anställning ska ändra karaktär 

och att det därmed är tillåtet för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan saklig grund.64  

5.5 Attityd gentemot äldre och yngre  

Den allmänna pensionsåldern har tidigare i svensk rätt varit 69 år men den 1 januari 1975 

sänktes åldern till 65 år.65 I dagsläget lever svenskar ett långt och friskt liv, till skillnad för 

hur det såg ut för flera år sedan. Samtidigt som levnadsåldern ökar, minskar dock pensions-

åldern. Den genomsnittliga pensionsåldern bland svenskar är 61 år, medan medellivsläng-

den är 80 år.66  

En undersökning utförd av RFV visade att arbetsgivare generellt har en negativ inställning 

gentemot äldre personer. Enligt procentsatserna var det över 71 % som inte anställde per-

soner över 50 år. Det ansågs att yngre kunde anpassa sig till arbetsuppgifter bättre än äldre 

personer, som har svårare att ta till sig förändringar.67 I olika branscher fanns det inga stora 

skillnader till attityd i förhållande till äldre. Arbetsgivare inom exempelvis branscherna han-

del, hotell och restaurangbranscher ansågs ha en mer negativ inställning mot äldre arbets-

sökande. Inom dessa branscher anställdes sällan personer över 50 års ålder.68  

Åldersdiskriminering visar sig tydligast på arbetsmarknaden påstår bland annat professor 

Mats Hammarstedt. I år, 2011, genomfördes en undersökning av Mats Hammarstedt, Ali 

Ahmed och Lina Andersson angående åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. I denna 

undersökning skickades två kandidater, en 31-åring samt en 46-åring, till olika branscher. 

Dessa personer hade i princip samma utbildning och erfarenheter, det vill säga de gav ut 

                                                 
62 SOU 2006:22, en sammanhållen diskrimineringslagstiftning, s. 443.  
63 Prop. 2007/08:95, s. 182.  
64 Prop. 2007/08:95, s. 183.  
65 Prop. 1975:97, regeringens proposition angående rörlig pensionsålder m.m.  s. 1.  
66 Ds 2002:10, s. 18-19. 
67 RFV analyserar 2001:91, arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma s. 25. 
68 Ds 2002:10, s. 19.  
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liknande meriter, detta för att undvika spekulationer. Den enda skillnaden var att 46-

åringen, i 15 år, hade arbetat inom försvarsmakten. De hade sökt till ungefär 466 arbeten 

från början av januari 2011 till mitten av mars 2011. Namnen som valdes ut, för kandida-

terna som skulle genomföra undersökningen, var två vanliga svenska namn Anders och 

Karl och deras efternamn var Johansson och Lindgren. Detta för att undvika inställning till 

etnisk tillhörighet av arbetsgivarna. Denna undersökning skulle visa hur åldersdiskrimine-

ring utspelar sig på arbetsmarknaden samt hur arbetsgivarens uppfattning generellt av äldre 

samt yngre arbetssökande ser ut. I undersökningen visades att 30-åringar generellt har tre 

gånger så stor chans att bli erbjudna arbete i jämförelse med 46-åringar.69   

5.6 Sammanställning av intervju med Diskrimineringsom-

budsmannen 

Efter en intervju med utredaren Annika Höög, DO, sammanställdes reslutat samt tabeller 

för att redovisa hur åldersdiskriminering ser ut i arbetslivet och områden utanför detta.  

Av intervjun framgick att den vanligaste anmälningen år 2010 grundade sig i etnisk diskri-

minering och den näst vanligaste anmälningen i åldersdiskriminering. År 2010 kom det in 

mer än 108 anmälningar beträffande åldersdiskriminering och än så länge hade det endast 

dömts ett AD mål på området. Höög gav ett flertal exempel på varför fall inte kommer upp 

till Arbetsdomstolen. Antingen kunde det vara på det viset att bevisningen inte var tillräck-

ligt stark för att gå vidare eller så avslutades fallen hos facket eller hos DO vid förlikningar. 

Denna diskrimineringsgrund, anser Höög, vara lika svår att bevisa som de andra diskrimi-

neringsgrunderna. Det enda som skulle kunna särskiljas är att gravida kvinnor lättare kan 

bevisa deras diskriminering genom faktiska bevis. Kunskapen om åldersdiskriminering är 

även ny i jämförelse med exempelvis etnisk diskriminering, vilket bidrar till oförstånd av 

bland annat arbetsgivare. Enligt årsredovisningen år 2010 var de flesta anmälningarna av 

män i 50 års ålder.  

Vidare konstaterades att undantagsreglerna beträffande åldersdiskriminering inte är att anse 

som försvårade, utan dessa förklaras tydligt i propositionen till diskrimineringslagen. Lagen 

mot åldersdiskriminering bör vara ett heltäckande skydd, enligt Höög, för att alla individer i 

alla samhällsområden ska kunna få en rättvis behandling.  

                                                 
69 Se för gammal för arbetsmarknaden redan vid 45 http://lnu.se/om-lnu/1.44896, tillgänglig 2011-03-16. Artikeln 

dock ej publicerad än, Does Age matter for employability? A field experiment on ageism in sweidsh labor 
market, Ahmed, ali, Andersson, Lina, Hammarstedt, Mats. 

http://lnu.se/om-lnu/1.44896
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Nedan visas statistik tagen från DO: s diarium om antalet anmälningar till DO på grund av 

åldersdiskriminering per halvår under 2009-2011. 

Samtliga anmälningar 

2009-01-01 till 2009-06-30 146 

2009-07-01 till 2009-12-31 122 

2010-01-01 till 2010-06-30 167 

2010-07-01 till 2010-12-31 126 

2011-01-01 till 2011-04-19 58 

Tabell 1 Sammanställning av anmälningar om åldersdiskriminering 

Siffrorna ovan i tabellen är alla anmälningar beträffande åldersdiskriminering, även inom 

områden som inte skyddas av lagen. Nedan visas statistik om antal anmälningar angående 

åldersdiskriminering inom arbetslivet.  

Arbetslivet  

2009-01-01 till 2009-06-30 73 

2009-07-01 till 2009-12-31 88 

2010-01-01 till 2010-06-30 116 

2010-07-01 till 2010-12-31 70 

2011-01-01 till 2011-04-19 34 

 Tabell 2 Sammanställning av anmälningar om åldersdiskriminering på arbetslivet 

 

Av dessa två tabeller kan det utläsas att drygt hälften av alla anmälningar angående ålders-

diskriminering sker på arbetsmarknaden. Under det första halvåret 2009 inkom det 73 an-

mälningar och ökade därefter med 15 anmälningar halvåret därpå. Det tolkas från tabellen 

att 2010 var det år som mest anmälningar kom in. Sedan sänktes anmälningarna med 46 

stycken året därpå, 2011. Under de närmaste fyra månaderna har det kommit in 34 anmäl-
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ningar. Det året som fick in mest anmälningar var således 2010 från januari till slutet av 

juni.  

5.7 Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering  

5.7.1 Undantagsbestämmelser för ålder 

I 2 kap. 2 § DiskL finns ett antal uppräknade undantag från diskrimineringsförbudet. Det 

är fyra punkter, men endast tre av dessa kommer att behandlas i denna uppsats då en av 

punkterna berör diskrimineringsgrunden kön.  

Åldersgränser förekommer i mängd olika sammanhang och det har därför varit omöjligt att 

ha en heltäckande beskrivning. Därför har det varit viktigare att ha en sammanhållen un-

dantagsregel, enligt diskrimineringskommittén.70  

I 2 kap. 2 § första punkten DiskL fastställs att det är tillåtet att särbehandla på grund av ål-

der. De aktuella situationerna, för denna bestämmelse, är när anställningsbeslutet samt be-

slut om befordran och utbildning ska tas. De som omfattas av denna bestämmelse är såle-

des arbetssökande. Tre förutsättningar ska dock vara uppfyllda för att undantagsregeln ska 

gälla. Egenskapen, som särbehandlar en aktuell arbetssökande, ska utgöra ett så kallat verk-

ligt och avgörande yrkeskrav. Yrkeskravet ska även ha ett berättigat syfte, samt att yrkes-

kravet ska vara lämpligt och nödvändigt. Här kan paralleller dras till proportionalistsprinci-

pen samt arbetslivsdirektivets legitima mål.71  

I 2 kap. 2 § tredje punkten DiskL stadgas att det är tillåtet med avtalade åldersgränser i in-

dividuella avtal och kollektivavtal när det gäller rätt till pensions, - efterlevande - eller inva-

liditetsförmåner. Enligt diskrimineringskommittén behövdes ett sådant undantag för att till-

lämpning av sociala förmåner skulle vara möjlig.72   

I 2 kap. 2 § DiskL fjärde punkten återfinns ett generellt undantag som stadgar att det inte 

anses vara diskriminering vid ”[…] särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte 

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

Regeringen tar upp ett antal förslag om när ett syfte anses vara berättigat. Det kan vara si-

tuationer som främjar yngre arbetstagare i kollektivavtal för att kunna motverka lönedump-

                                                 
70 SOU 2010:60, s 10.  
71 Se artikel 4 dir. 2000/78/EG. 
72 SOU 2006:22, s. 430.  
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ning. Det kan även vara frågor som arbetsmiljö för äldre, då de har ett ökat behov av vila. 

En handling anses även vara berättigat om den äldre anställda har längre semester, för äldre 

i större uträckning ska kunna arbeta kvar till ålderspensionen. Arbetsgivare kan även, vid 

turordningsförhandlingar, erbjuda förmåner eller liknande ersättning för att lämna plats åt 

yngre arbetstagare.73  

Vissa typer av anställningar syftar endast till yngre arbetstagare, såsom lärlingar och traine-

es, för att underlätta för dessa åldersgrupper att få tillträde till arbetsmarknaden. Skulle även 

en del arbetstagare, på en arbetsplats, uppnå pensionsålder anses det berättigat att anställa 

fler yngre för att kunna undvika kostnader. Det måste dock vara styrkt att de fakta och om-

ständigheter som fattas verkligen innebär risk för att arbetsstyrkans kompetens hotas av 

kommande pensionsavgångar. Detta på grund av att det kan uppstå oproportionerliga 

kostnader, genom upplärning, utbildning samt kompetensutveckling för arbetsgivaren.74 En 

75-årig pilot skulle, vid en hälsokontroll, kunna visa goda reslutat och värden men risken 

för en eventuell hjärtattack är betydligt större än för en 40-årig pilot. Detta är ett tydligt ex-

empel på när undantagsregeln till åldersdiskriminering gäller, då handlingen är objektiv och 

rimlig.75 I propositionsuttalanden nämns att en arbetssökande som nått sådan ålder att hon 

eller han står i begrepp att gå i ålderspension bör vara skäl för att inte anställa denna.76  

Skulle en arbetsgivare särbehandla en arbetstagare måste dock syftet vara viktigt i sig och 

därmed kunna vara så betydelsefullt att företräde ges framför diskrimineringslagens princip 

om icke diskriminering. Skulle det dock visa sig att särbehandlingen inte hade ett berättigat 

syfte och därmed kunnat undvikas är detta en åtgärd som går emot lagens princip och till 

följd därav skulle det istället vara fråga om diskriminering.77 Andra situationer, än de nämn-

da, bör således enligt propositionsuttalanden anses vara diskriminering. Ett exempel är då 

en arbetsgivare endast vill anställa yngre, då de ”passar in” bättre i arbetsmiljön. Även 

kommersiella sammanhang, exempelvis flygbolag, kan inte ställa upp ålder som ett kriteri-

um för flygvärdinnor. Skulle däremot en verksamhet vända sig till en speciell kundkrets 

skulle detta kunna vägas in i bedömningen.78  

                                                 
73 Prop. 2007/08:95, s. 179.  
74 Prop. 2007/08:95, s. 180.  
75 Andersson, Lars, Åldersism, första upplagan, Lund, Studentlitteratur 2008, s. 67.   
76 Prop. 2007/08:95, s. 180.  
77 SOU 2010:60, s. 11. 
78 Prop. 2007/08:95, s. 180. 
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5.8 Inget skydd för åldersdiskriminering inom samhällsområ-

den  

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft, denna lag innebär dock en-

dast ett heltäckande skydd för de andra diskrimineringsgrunderna, förutom ålder.79 Reger-

ingen avstod med andra ord från att införa förbud mot åldersdiskriminering på samhälls-

områden som inte omfattades av arbetslivsdirektivet. Detta orsakat av att diskriminerings-

kommittén inte gav tillräckligt med underlag för att föra ett sådant skydd vidare samt att 

EU-rätten inte kräver att ett sådant förbud, angående ålder inom samhällsområden, införs.80 

Till skillnad från de andra diskrimineringsgrunderna är åldersdiskriminering förbjuden på 

följande områden, utbildningsverksamhet, arbetslivet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, 

arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yr-

kesbehörighet samt medlemskap i olika organisationer.81 Åldersdiskriminering reglerar såle-

des inte samhällsområdet, det vill säga lagen gäller inte på bland annat tillträde till bostäder, 

allmän sammankomst och offentlig anställning, socialtjänsten, studiestöd och värnplikt och 

civilplikt.82 SOU har inte lagt fram förslag för skydd för områdena civilplikt samt värn-

plikt.83 

Åldersdiskriminering är som sagt inte ett heltäckande skydd och förbudet finns inte inom 

samhällsområdet. Ett bostadsbolag kan alltså neka individer under 30-års ålder och endast 

rikta in sig på äldre personer och således särbehandla den yngre generationen. Banklån kan 

även nekas och ett landsting kan sluta skicka kallelser till en viss åldersgrupp för cancerun-

dersökning.84   

Enligt betänkande bör syftet med åldersdiskriminering vara detsamma som för de andra 

diskrimineringsgrunderna.85 Enligt en motion finns stor vetskap om funktionshinder, sexu-

ell läggning och etnisk tillhörighet, dock finns ingen liknande vetskap för ålder. Det enda 

som är medvetet är att åldersdiskriminering sker på olika håll i samhället och inte endast 

                                                 
79 Dir. 2009:72, s. 3. 
80 Prop. 2007/08:95, s. 244. 
81 Dir. 2009:72 s. 2-3. 
82 Dir. 2009:72 s. 3.  
83 SOU 2010:60 s. 9.  
84 Motion 2009/10: A389, 5 oktober 2009, diskriminering av unga och gamla, s. 1-2.  
85 SOU 2010: 60 s. 9.  
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inom arbetslivet och utbildningsväsendet. Sverige var även det sista landet i EU som till-

förde åldersdiskriminering i dess lagstiftning.86  

Regeringen uttalade sig om varför förbudet mot åldersdiskriminering inte gäller inom värn-

plikt och civilplikt. Regeringen menar att verksamheten inom totalförsvaret i flera avseen-

den tar hänsyn till personers ålder. Var och en av dessa och andra förekommande ålders-

gränser har i de sammanhang de tillkommit ansetts berättigade, t.ex. av hänsyn till rikets sä-

kerhet eller personalförsörjningen inom försvaret.87 

EU-domstolen har i målet C-229/08 avgjort kopplingen mellan ålder och fysisk styrka. 

Den tyska staten skickade ett förhandsbesked till EU-domstolen.88 En tysk bestämmelse 

föreskrev att den högsta åldern för rekrytering inom räddningstjänstens brandstyrka var 30 

år och på grund därav nekades en äldre man anställning. Arbetet krävde att de fysiska kra-

ven var utomordentligt höga och med tanke på kroppens process, vid en hög ålder, ansågs 

inte den fysiska kapaciteten finnas. Syftet med detta stadgande var därmed att brandkåren 

skulle fungera väl. Även forskningsreslutat kunde tyda på att kroppens funktioner försäm-

rades allt med åldern. EU-domstolen konstaterade att denna bestämmelse var berättigad 

och proportionerlig i enlighet med artikel 4.1 arbetslivsdirektivet.  

                                                 
86 Motion 2009/10: A389, s. 2. 
87 Prop. 2007/08:95, s. 278.  
88 Wolf mot Stadt frankfurt am Main [2010] IRLR 244. 
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6 Svenska rättsfall, förlikningar samt andra fall 

6.1 Inledning 

I detta kapitel ska förklaras hur åldersdiskriminering dömts av Arbetsdomstolen för att se-

dan i analysen ta ställning till likheter och olikheter med EU-praxis. Det finns två dömda 

fall av Arbetsdomstolen89 men det finns även ett flertal fall som inte kom upp till domsto-

len, där parterna antingen enats om en förlikning eller då det hela avslutats hos fackförbun-

det. Dessa situationer ska nedan beskrivas.  

6.2 Förlikningar samt andra fall 

En äldre man, vid ålder 72, anmälde sitt intresse för tjänstgöring som valförrättare under 

EU-valen 2009. Kommunen nekade honom anställning med motiveringen att åldersgrän-

sen som valförrättare var 70 år. Mannen hade tidigare tjänstgjort som valförrättare och 

kände sig därmed diskriminerad, detta slutade med en förlikning.90  

Ett annat exempel, är då fackförbundet krävt ersättning på grund av åldersdiskriminering, i 

fallet mellan fem trafikassistenter och Jönköping flygplats. Trafikassistenterna sades upp 

med anledning av att en ny ägare tillkom. De uppmanades därefter till att söka arbete hos 

den nya ägaren. Samtliga unionsmedlemmar som var mellan 50 och 63 år fick inte anställ-

ningen, istället gick tjänsten till yngre kandidater i ålder 24 och 34.91  

En 66 årig lärare utsattes för åldersdiskriminering då hon nekades användning av fritids-

kort, som andra anställda hade fått, av Falköpings kommun med anledning av att hon var 

för gammal. Falköpings kommun kunde inte visa att handlingen hade ett berättigat syfte 

och det hela slutades med en förlikning.92  

                                                 
89 AD 2010 nr 91 och AD 2011 nr 37.    
90 Diskrimineringsombudsmannens hemsida: Ärende ANM 2009/237 Nyköpings kommun, 

http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Forlikning--Nykopings-kommun/ tillgänglig 
2010-02-10.  

91 Spira, Eva, Åldersdiskriminering vid flygplats, ST- press, 2011-03-15. 
92 Diskrimineringsombudsmannens hemsida: Ärende ANM 2009/166 Falköpings kommun, 

http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Forlikning-Falkopings-kommun/ tillgänglig 
2009-07-22.  

http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Forlikning--Nykopings-kommun/
http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Forlikning-Falkopings-kommun/
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6.3 AD - mål 

6.3.1 AD 2009 nr 11 

I målet AD 2009 nr 11 ansågs en tjeckisk kvinna ha blivit diskriminerad på grund av ålder, 

etnicitet samt kön vid en rekrytering till biluthyrare 2007.93 DO anförde att domstolen bor-

de tillämpa förbudet mot åldersdiskriminering, som om det hade varit infört i svensk rätt, 

då Mangold-målet togs upp som en allmän rättsprincip. Arbetsdomstolen konstaterade att 

lagen mot åldersdiskriminering trädde i kraft efter incidenten och därmed var lagen inte till-

lämplig. Domstolen konstaterade vidare att det inte förelåg diskriminering på grund av ål-

der då den tjeckiska kvinnan inte förelåg i en jämförbar situation med de andra kandidater-

na som sökt jobbet, då hon inte fyllt i ansökningsformuläret på ett korrekt sätt.  

6.3.2 AD 2010 nr 91 

Detta mål, AD 2010 nr 91, var det första dömda mål relaterat till åldersdiskriminering. 

Tvisten berörde en 62 årig kvinna (A) som sökt anställning som jobbcoach, men dessvärre 

inte kallats till någon vidare intervju. A uppfyllde kravprofilen för tjänsten som jobbcoach 

samt att hon även hade en lång arbetslivserfarenhet. Dock kallades tio andra kandidater till 

intervju, varav sex var yngre kvinnor och de fyra andra var män. Utav dessa anställdes två 

yngre kvinnor.  

Arbetsdomstolen skulle i detta mål döma om det rörde sig om diskriminering på grund av 

ålder och kön. Missgynnandekriteriet ansågs vara uppfyllt då en utebliven intervju var till 

nackdel för A. Det fanns även jämförbara personer då både yngre och äldre personer kal-

lats till intervjun. Domstolen konstaterade att A hade varit mer kvalificerad än de flesta 

som kallats till intervju och även lika bra meriterad som den unga anställda kvinnan. 

Arbetsgivaren konstaterade att det inte var A:s ålder som avgjorde att hon inte kallats till in-

tervju utan det var hennes bristande personliga lämplighet. Därmed uppkom frågan hur ar-

betsgivaren kände till att A var mindre lämplig än de andra kandidaterna. När det gäller be-

dömning om personlig lämplighet konstaterade Arbetsdomstolen att löst grundande upp-

gifter inte godtas. Vad som betraktas med godtagbara uppgifter är sådana som arbetsgiva-

ren inhämtar och väger in i sitt anställningsbeslut.94 Meritanvändningen måste ha använts 

på ett objektivt och godtagbart sätt av arbetsgivaren. Arbetsdomstolen använde sig utav 

                                                 
93 AD 2009 nr 11 DO mot almega tjänsteföretagen och first resnt a car aktiebolag i Stockholm. 
94 Se även AD 1989 nr 40.  
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AD 1981 nr 169 som uttalat sig om kriteriet personlig lämplighet. För att förbudet mot 

diskriminering ska få den avsedda effekten måste det krävas stark och tillförlitlig bevisning 

när det gäller påstådd lämplighet. Arbetsgivaren hade inte kallat A till intervju utan hade 

endast diskuterat A:s lämplighet med två medarbetare. Dessa medarbetare ansåg inte att A 

var lämplig då de stött på henne som arbetssökande i allmänhet till andra jobb. Arbetsdom-

stolen dömde därmed att arbetsgivaren inte hade uppfyllt att A inte var personligt lämplig 

för anställningen. Därmed hade arbetsgivaren inte bevisat att det inte rörde sig om direkt 

diskriminering.  

6.3.3 AD 2011 nr 37 

Detta mål berörde kabinanställda som sades upp av Scandinavian Airlines System (SAS) på 

grund av arbetsbrist.95 Med anledning av denna arbetsbristsituation träffade SAS unionens 

lokala organisation för de kabinanställda - Scandinavian Cabin Crew Association (SCCA) 

för en överenskommelse. De kom överens om avsteg från turordningsreglerna i LAS i en-

lighet med en så kallad avtalsturlista. I överenskommelsen angav de lokala avtalsparterna att 

uppsägningar kunde ske av de arbetstagare som var ”pensionsberättigade” då de hade för-

sörjningen tryggad. Enligt avtalet var pensionsberättigad ålder från den månad under vilken 

den anställda fyllt 60 år.  

Arbetsdomstolen konstaterade att det förelåg ett klart orsakssamband mellan uppsägning-

arna och de 25 uppsagda arbetstagarnas ålder. Domstolen fann att de utsatts för direkt ål-

dersdiskriminering, men detta kunde dock vara tillåtet enligt 2 kap. 2 § punkt 4 DiskL om 

särbehandlingen haft ett berättigat syfte och de medel som använts varit lämpliga och nöd-

vändiga för att uppnå syftet.  

Arbetsgivarparterna påstod att deras syfte var att trygga försörjningen för så många kabin-

anställda som möjligt. Arbetsgivarna åberopade till stöd för sin talan att handlingen var be-

rättigad och åberopat det som anges i prop. 2007/08:95. I förarbetena nämns om det fallet 

att en arbetsgivare i samband med exempelvis turordningsförhandlingar erbjuder äldre ar-

betstagare ålderspension och på det sättet möjliggör för yngre att kvarstå i sin anställning. I 

motivuttalanden utmärks att ”sådana särbestämmelser eller förfaranden får sägas ha ett legitimt mål.” 

Enligt Arbetsdomstolens mening nämns dock inte i proportionsuttalandet att det även an-

ses legitimt att i en turordningssituation säga upp äldre arbetstagare på grund av att de har 

rätt till tjänstepension före 67-års ålder. Att däremot erbjuda ”förtidspension” till en viss 

                                                 
95 AD 2011 nr 37 Diskrimineringsombudsmannen mot Scandinavian Airlines System SAS.  
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åldersgrupp anses vara legitimt att särbehandla. Det anges därmed inte uttryckligt i förarbe-

tena att SAS agerande ansetts som legitimt. Den svenska lagstiftaren har dock, genom 32 a 

samt 33 §§ LAS, fastställt en ålder för när arbetsgivaren får avsluta ett anställningsförhål-

lande, nämligen 67-års ålder. Enligt överenskommelsen för de kabinanställda innebar detta 

ursprungligen skyldighet att lämna anställningen vid 60 års ålder. 

Arbetsdomstolen fastställde att överenskommelsen om avtalsturlistan stred mot 67-

årsregeln i LAS. Arbetstagarna har enbart på grund av sin ålder och rätt till tjänstepension 

fråntagits rätten att kunna arbeta kvar hos SAS till 67-års ålder och på detta vis även kunna 

tjäna in ytterligare tjänstepension. Parter i ett avtal har stor frihet att i en arbetsbristsituation 

träffa en avtalsturlista men i det ifrågavarande fallet stred en åtgärd mot tvingande nationell 

rätt. Uppsägningarna var även utan saklig grund i enlighet med 7 § LAS. Arbetsdomstolen 

fann därmed att uppsägningarna av de 25 kabinanställda varit i strid mot förbudet mot ål-

dersdiskriminering i diskrimineringslagen och bestämmelserna i LAS. 



 

 
29 

7 Analys och slutsats av rättsområdet 

7.1 Inledning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad skyddet mot åldersdiskriminering innebär. Är 

diskrimineringslagen ändamålsenlig eller brister lagen på något vis? Är följaktligen LAS för-

enlig med diskrimineringslagen? För att avgöra hur åldersdiskriminering ser ut granskades 

EU-rätt och svensk rätt, med deras innebörd och undantagsregler. Svenska rättsfall och 

EU-praxis har beskrivits som nedan ska diskuteras mer ingående. I analysen ska jag disku-

tera om LAS är förenlig med diskrimineringslagen och om dessa bestämmelser möjligtvis 

kolliderar med dess bestämmelser. Efter detta ska jag behandla EU-rättens princip om för-

bud mot åldersdiskriminering enligt praxis samt ta upp svenska rättsfall för att därav göra 

en jämförelse. Slutligen ska en diskussion ske för att avgöra om diskrimineringslagen är än-

damålsenlig.  

7.2 Är LAS bestämmelser förenliga med diskrimineringsla-

gen? 

Enligt 7 § LAS krävs saklig grund för uppsägning av arbetstagare. Arbetsgivare kan säga 

upp arbetstagare vid arbetsbrist och även på grund av omständigheter som hänför sig till 

arbetstagaren personligen. Bestämmelsen i 32a § LAS stadgar att arbetstagare har rätt att 

arbeta kvar till 67-års ålder. Detta innebär é contrario att en person över 67 år kan sägas 

upp utan angivande av skäl. Skulle exempelvis en arbetstagare vid 69 års ålder bidra till 

missnöje eller skulle personkemin inte stämma överrens med arbetsgivaren, skulle detta 

vara tillräckliga skäl för att säga upp arbetstagaren. Med andra ord kan alltså en medelfrisk 

person i 60 års ålder arbeta kvar i sin anställning och därmed skyddas av lagstiftningen. 

Detta kan förevisas av AD 2011 nr 37där arbetsgivarna avtalade bort turordningsbestäm-

melserna enligt 2 § LAS och sade upp 25 kabinanställda vid åldrarna 60 år. Att avtala bort 

turordningsbestämmelser enligt 2 § LAS är i sig en giltig handling, då det genom kollektiv-

avtal kan göras avvikelser, om denna paragraf inte skulle strida mot andra bestämmelser. 

Handlingen stred dock mot 32a § LAS, då det stadgas att en arbetstagare har rätt att arbeta 

kvar till 67-års ålder. Skulle dock dessa arbetstagare vara över 67 år skulle det rättsliga skyd-

det i enlighet med LAS bestämmelser upphöra att gälla.  

Enligt min uppfattning behandlas arbetstagare, som uppnår pensionsåldern, emellanåt säm-

re än andra arbetstagare. Detta illustreras bland annat i kap. 6.2. I det fallet utsattes en 66-
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årig lärare för åldersdiskriminering när hon nekades användning av förmåner, som andra 

arbetstagare hade fått användning av, med anledning av att hon var för gammal.96 I målet 

Felix Palacios de la Villa ansågs en klausul om obligatorisk pensionering giltig, då handling-

en ansågs vara berättigad. De nämnda omständigheterna i detta fall kan jämföras med 67-

års regel i LAS. Med detta åsyftar jag att en arbetsgivare, utan saklig grund, kan säga upp en 

arbetstagare precis som i mål C-411/05 där Palacios fick lämna sin tjänst på grund av en 

bestämmelse i kollektivavtalet. Den spanska lagstiftningen hade till syfte att minska arbets-

lösheten vilket ansågs förenligt med arbetslivsdirektivet. Arbetslivsdirektivet stadgar att 

särbehandling på grund av ålder inte kan anses vara diskriminerande om handlingen moti-

veras med ett berättigat syfte. Genom detta stadgande visas att ålder inte får vara det enda 

kriteriet för en särbehandling. Bestämmelserna i LAS stadgar att en anställning kan upphöra 

att gälla utan saklig grund. Detta torde strida mot arbetslivsdirektivet där undantagen måste 

vara berättigade för att en handling ska vara godtagbar. Enligt LAS bestämmelser kan en 

handling dock baseras enbart på en anställds ålder, då den anställde efter 67-års ålder kan 

tvingas lämna sin position. 

I motivuttalandena till betänkandet och propositionen till LAS nämns att 67-års regel ger 

äldre individer säkerhet och trygghet. Detta på grund av att de kan arbeta kvar till 67-års ål-

der. En borttagning av denna ålder skulle medföra oroligheter i systemet. Regeringen och 

Diskrimineringskommittén anger att syftet med LAS bestämmelser är att äldre arbetstagare 

ska behålla anställning till pensionsålder. Vidare konstaterar propositionen till diskrimine-

ringslagen att bestämmelserna om 67-års regel i LAS är väl motiverade då det är rimligt att 

det ska finnas en fastställd åldersgräns då en anställning ska ändra karaktär och att det där-

med är tillåtet för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan saklig grund. Detta system 

existerar troligtvis för att främja en fungerande arbetsmarknad, då yngre ska kunna komma 

in på arbetsmarknaden samt att äldre ska kunna arbeta fram till pensionen. Jag kan till viss 

del hålla med motivuttalandena, skulle en åldergräns inte existera skulle arbetstagare inte ha 

garanterad tjänst till pensionsålder. Jag anser dock att denna åldersgräns även i sin tur kan 

medföra diskriminering mot åldersgrupperna efter 67 år. Skulle en åldersgräns inte existera 

i LAS skulle arbetsgivaren behöva säga upp personer med saklig grund enligt 7 § LAS. 

Därmed skulle alla personer behandlas på samma vis, då saklig grund för uppsägning skulle 

krävas. Det skulle således krävas samma grund för uppsägning av äldre arbetstagare för ar-

betsgivaren.  

                                                 
96 Se avsnitt 6.2.  
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Enligt diskrimineringsförbudet får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetstagare samt att 

ändamålet med diskrimineringslagen är att främja rättigheter. Diskrimineringslagen innehål-

ler förbud mot åldersdiskriminering samt att särbehandling, mot ålder, endast får ske om 

handlingen är berättigad. Skulle en arbetsgivare säga upp en anställd, utan saklig grund, kan 

denna inte vända sig till diskrimineringslagen, då handlingen inte är lagstridig. Enligt min 

åsikt behöver därmed 67-års regel i LAS ses över och bli mer förenlig med diskriminerings-

lagens stadga om förbud mot åldersdiskriminering. Alla personer har olika arbetskompe-

tens och kan därmed arbeta olika mycket. En anställd vid 60 års ålder kan anses ha allvarli-

ga hälsoproblem, medan en annan person vid samma ålder anses vara frisk.  

7.3 EU-praxis och svenska rättsfall avseende åldersdiskrimine-

ring  

I AD 2009 nr 11 konstaterades att målet inte kunde dömas av domstolen då fallet inträffat 

innan den nya lagen mot åldersdiskriminering införlivats i svensk rätt. I Mangold-målet 

kunde EU-domstolen inte heller grunda sitt avgörande på någon form av direkt tillämpning 

av direktiv. EU-domstolen tillämpade arbetslivsdirektivet fastän direktivet inte hade im-

plementerats och syftade till den allmänna principen om förbud mot åldersdiskriminering. I 

och med denna bedömning av EU-domstolen antog jag att den allmänna principen mot ål-

dersdiskriminering var så pass viktig att koppling till gemenskapsrätten och därmed arbets-

livsdirektivet inte behövde existera. EU-domstolen tog dock inte hänsyn till den allmänna 

rättsprincipen i Bartsch-målet. Detta på grund av att staten inte hade implementerat arbets-

livsdirektivet, samt att de inte hade något annat direktiv som kunde kopplas till gemen-

skapsrätten. Den tyska medlemsstaten hade därmed inte någon direkt koppling till gemen-

skapsrätten, som det dock fanns i Mangold-målet genom visstidsdirektivet. I och med detta 

kan det konstateras att Arbetsdomstolen i mål AD 2009 nr 11 dömde rätt. Därmed kan det 

fastställas att endast den allmänna rättsprincipen om förbud mot åldersdiskriminering inte 

kan anses dömas av EU-domstolen och bli gällande för fällande dom, utan anknytning till 

gemenskapsrätten måste även föreligga.  

Enligt min åsikt är det svårt att avgöra vad det bakomliggande syftet med EU:s allmänna 

rättsprincip om åldersdiskriminering egentligen åsyftar till. Menar EU-domstolen att arbets-

livsdirektivet skapar en grund för att tolka principen om förbud mot åldersdiskriminering 

som en EU-rättslig princip? Ska denna princip likställas med andra principer, som likabe-

handlingsprincipen? Ska principen därav ses som en princip på vilken gemenskapsrätten 
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bör grunda sig på? Detta på grund av att EU:s medlemsländer och domstolar är bundna av 

att iaktta de allmänna rättsprinciperna när de agerar inom EU-rättens område. Det uppstår 

därmed en hel del frågetecken och Generaladvokaten Mazák var kritisk till att förbudet mot 

diskriminering på grund av ålder ses som en allmän rättsprincip. Detta på grund av att det 

inte går att fastställa vilka situationer som kan omfattas, då jämförbara situationer skiljs åt. 

Diskriminering berör vilka situationer som är jämförbara eller inte och detta går därmed 

inte att fastställa med en allmän rättsprincip. Jag delar Mazáks tanke om att det kan vara 

svårt för EU-domstolen att använda den allmänna principen om förbud mot åldersdiskri-

minering i olika fall, då de skiljer sig åt. Jag anser dock även att denna princip bör ses som 

en allvarlig kränkning, då åldersdiskriminering berör varenda individ. Detta på grund av att 

både äldre och yngre omfattas av diskrimineringsförbudet mot ålder.   

Det finns två dömda rättsfall på området åldersdiskriminering i svensk rätt. Det ena målet 

AD 2010 nr 91 berör direkt diskriminering och tar upp kriterierna för om det anses förelig-

ga diskriminering, genom missgynnande, jämförelse och orsakssamband. Medan i AD 2011 

nr 37 berörs undantagsregeln till åldersdiskriminering. I AD 2011 nr 37 blev 25 kabinan-

ställda uppsagda med anledning av arbetsbrist. Arbetsgivarnas motivering, till att säga upp 

60 åriga arbetstagare, var att trygga försörjningen för så många anställda som möjligt. Den-

na handling kunde, om den ansågs vara berättigad, bli tillåten i enlighet med diskrimine-

ringslagens undantagsbestämmelse 2 kap. 2 § 4 punkten DiskL. Arbetsgivarna sade upp ka-

binanställda med anledning av att de uppnått pensionsåldern, som enligt deras avtal var 60 

år. I mål C-411/05 konstaterade Arbetsdomstolen att det inte var orimligt att en klausul i 

ett avtal betecknade att anställningsavtalet upphörde att gälla då den anställda uppnått ål-

dersgränsen för pension. I detta mål fick den anställda vid utgången av sin karriär en kom-

pensation i form av ålderspension. Den spanska staten konstaterade att syftet med be-

stämmelsen var att minska arbetslösheten bland yngre vilket bedömdes vara berättigat. Det-

ta ansågs därmed inte vara en allvarlig kränkning.  Det som kan konstateras av en jämförel-

se med dessa rättsfall är att både arbetsgivarna och den spanska statens syften var att trygga 

försörjning för anställda och därav minska arbetslösheten. Dock blev utgången av dessa fall 

annorlunda. Detta genom att undantagsbestämmelserna i det först nämnda fallet inte kunde 

göras gällande medan domstolen i det sist nämnda fallet inte ansåg att handlingen var orim-

lig eller onödig. Den klara anledningen, till denna utgången av de två målen, är att domsto-

len i AD 2011 nr 37 fastslog att det redan existerade en fast åldersgräns i lag, nämligen 67 

år och att avtalet på detta vis kunde anses strida mot lagen. I mål C-411/05 stred inte kol-
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lektivavtalet mot spansk lagstiftning. Genom detta kan konstateras att EU-rätten givit med-

lemstaterna frihet att själva avgöra vilken gräns på pensionsålder som de själva väljer att ha 

i deras lagstiftning. Detta är enligt min åsikt en klar bestämmelse då den spanska lagstift-

ningen förmodligen har andra begrepp och kriterier som inte stämmer överens med den 

svenska rättens bestämmelser. Skulle samtliga medlemstaterna bli nödgade att ha samma 

bestämmelser beträffande åldersgräns, för bland annat pension, skulle EU-rätten behöva 

ändra sitt stadgande om att det är upp till medlemstaterna att avgöra bestämmelser för dess 

nationella lagstiftning.  

7.4 Är diskrimineringslagen ändamålsenlig? 

För att få ett effektivt resultat av diskrimineringsförbudet behövdes diskrimineringslagen 

vara tydlig, precis och med andra ord verkningsfull. Ett flertal diskrimineringslagar skapade 

inte det skydd som behövdes för likabehandling i arbetslivet, oavsett om de syftade på olika 

samhällsområden. Därför tillkom en ny diskrimineringslag för att kunna medföra ett starka-

re skydd. Jag anser dock inte att den nya lagen är tillfullo, detta är endast ett första steg på 

många kommande som ännu inte tagits. Detta på grund av att ålder nu tagits med i diskri-

mineringslagen men att det fortfarande finns funderingar kring hur starkt skyddet mot ål-

dersdiskriminering i själva verket är.  

Definitionen ålder saknas i förhållande till EU-rätten och därmed kan det konstateras att 

EU-domstolen tillerkänt ett stort utrymme för bedömningar i valet av medel som medlem-

staterna använder för att uppnå de mål som dess lagstiftare fastslagit. Att begreppet inte är 

utformat i EU-rätten kan ha sin grund i att det istället ska vara upp till medlemstaterna att 

avgöra definitionen. Det hade dock varit mer klart om EU-domstolen fastslagit att alla åld-

rar omfattas, istället för att endast beskriva att unga och äldre omfattas enligt art. 6 (A) ar-

betslivsdirektivet. Därmed ges inte någon speciell klarhet från direktivets stadga om defini-

tionen på ålder. Definitionen ålder omfattar däremot alla åldrar i svensk rätt och detta är 

enligt min åsikt en klar bestämmelse. Skulle istället en åldersgräns till detta existera, exem-

pelvis ålder 45, skulle denna bestämmelse i sin tur vara diskriminering mot bland annat 46-

åringar. Fastställandet av ålder i diskrimineringslagen definieras som ”uppnådd levnads-

längd”. Vad som åsyftas med uppnådd levnadslängd är att diskriminering som inträffat kan 

hänföra sig till den ålder personen har uppnått. Det vill säga skulle en person vara 40 år 

omfattas han eller hon av definitionen. Hur skulle det dock se ut om en arbetsgivare upp-

fattar att en person är 40 år och på grund därav särbehandlar en arbetssökande, men i själva 
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verket var personen yngre? I ett exempel, som jag nämnt i avsnitt 4.3.3.2, blev en person 

felaktigt bedömd som homosexuell fastän så inte var fallet. Därför borde uppfattad eller 

upplevd levnadslängd även stadgas i definitionen till diskrimineringslagen. Då en person 

antar att en arbetssökande är i en viss ålder även ska kunna omfattas. I dagsläget omfattas 

därmed inte upplevd eller uppfattad levnadslängd i definitionen och effekten av detta blir 

enligt min åsikt att lagens definition inte anses bli lika stark.  

I 3 kap. 1 § DiskL stadgas att ”[…] 1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åt-

gärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.” Enligt 

förarbeten ska den nya lagen ha till ändamål att motverka diskriminering och främja rättig-

heter och möjligheter oavsett bland annat ålder. Enligt min åsikt är detta en direkt diskri-

minering av lagstadgan. Att utesluta ålder från denna bestämmelse menas é contario att ar-

betsgivare och arbetstagare inte ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättighe-

ter och möjligheter i arbetslivet för åldersgrupper. Regeringen påvisade att denna diskrimi-

neringsgrund istället skyddas genom AFS: s stadganden och därav inte behövs nämnas i 

diskrimineringslagen. Skulle det vara på det viset att ålder inte behövs tas med i aktiva åt-

gärder på arbetsmarknaden, kan det därmed kännas underligt varför andra diskriminerings-

grunder nämns i stadgandet. Skulle det vara på det viset att dessa diskrimineringsgrunder i 

dagsläget skyddas av AFS:s stadganden behövs varken skyddet för kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning nämnas i diskrimineringslagen. Enligt min åsikt är det 

betydligt viktigare att skyddas av diskrimineringslagen, då denna lag är specifik. Skulle en 

arbetsgivare inte utföra aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter i arbetslivet skulle detta 

medföra en diskriminering enligt diskrimineringslagen, men dock inte för diskriminerings-

grunden ålder.  

I svensk rätt finns tre undantagsbestämmelser från åldersdiskrimineringsförbudet. Dessa 

undantag gäller vid verkligt och avgörande yrkeskrav, vid efterlevande- invaliditets – eller 

pensionsförmåner samt ett mer allmänt undantag. Undantagsbestämmelsen kring bland 

annat pensionsförmåner anses vara klar och precis om vad förbudet mot åldersdiskrimine-

ring kan undantas från. De andra två undantagen är desto mer komplicerade att klargöra. 

Den allmänna undantagsregeln är väldigt bred och har således inga begränsningar. Samma 

gäller om bestämmelsen om verkligt och avgörande yrkeskrav då de är begränsade att en-

dast beröra anställningsbeslut. Kriterierna för dessa två bestämmelser är att det ska finnas 

ett berättigat syfte samt att de medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att 
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uppnå syftet. Genom praxis och proposition har det utvisat sig om vad ett berättigat syfte 

innebär, då detta inte beskrivs i diskrimineringslagen. Genom dessa olika undantagsbe-

stämmelser kan skyddet mot åldersdiskriminering undangrävas om undantagen specificeras. 

Propositionen nämner endast de vaga riktlinjerna att handlingen ska vara så pass viktigt att 

det ges företräde framför principen om icke diskriminering. Vad kan således vara så viktigt 

att det ges företräde framför diskriminering? Enligt mig är detta en väldigt bred riktlinje, då 

detta stadgande kan vara olika för olika personer. Därmed anser jag att rättsfall kommer att 

definiera dess innebörd framöver.  

Propositionen nämner bland annat att en handling kan anses vara berättigat om den äldre 

anställda har fler semesterdagar. En arbetsgivare kan även ha möjlighet att inte anställa en 

arbetstagare om denne står i begrepp att gå i ålderspension. Detta anser jag vara en mycket 

vid betydelse och vad som menas med denna mening är i synnerhet enligt mig väldigt 

oklart. Vad innebär att stå i begrepp att gå i ålderspension? Syftar propositionen på åldern 

50 eller möjligtvis på åldern 60? En arbetsgivare skulle kunna åberopa denna grund för att 

särbehandla äldre genom att hänvisa till att personen ”nästan” är i pensionsåldern.  En spe-

cifik åldersgräns skulle därmed göra denna bestämmelse tydlig och precis.  

Ett berättigat syfte kan alltså uppstå i olika situationer och detta medför att bestämmelserna 

är någorlunda vaga. På detta vis går förutsägbarheten förlorad då det kan vara svårt för 

både arbetsgivare och arbetstagare att själva avgöra vilka undantag som är tillåtna. 2 kap. § 

2 tredje punkten DiskL stadgar att det är tillåtet, i ett individuellt avtal eller i kollektivavtal, 

med avtalade åldersgränser. I AD 2011 nr 37 påvisade arbetsgivarna att de genom pen-

sionsförmåner kunde kringgå diskrimineringsförbudet. Detta kunde dock inte anses giltigt 

då det blev en klar diskriminering på grund av ålder. Därmed kan konstateras att arbetsgi-

vare kan missuppfatta undantagsreglerna eller även utnyttja reglerna till deras fördel. I in-

tervjun med Höög,97 nämndes att undantagsbestämmelserna inte är att anse som försvåra-

de, utan att vägledning finns att hämta från EU-praxis och proposition. DO jobbar med 

dessa frågor dagligen, medan en arbetsgivare inte, i den omfattningen, har samma kunskap 

och erfarenhet. Därmed kan undantagsbestämmelserna lätt misstolkas.  

En undersökning, utförd av RFV, visade att arbetsgivare hade en negativ inställning gent-

emot äldre. Detta kan vara begripligt då det inte fanns reglering i den svenska rätten som 

skyddade diskrimineringsgrunden ålder. I undersökningen, utförd av bland annat profes-

                                                 
97 Se kapitel 5.6.   
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sorn Mats Hammarstedt, visades att äldre diskrimineras betydligt mer än yngre på arbets-

marknaden. Den yngre generationen hade tre gånger lättare att få arbete. Genom denna 

jämförelse kan konstateras att det fortfarande till viss del existerar en negativ inställning 

mot äldre. Möjligtvis kan det därav vara svårt att skydda äldre personer med tanke på alla 

undantagsbestämmelser. Dessa undantagsbestämmelser må ha till syfte att motverka löne-

dumpningar eller ge äldre längre semester för att de ska kunna arbeta kvar till pensionsål-

dern. Detta kan dock enligt min mening vara oenigt med stadgan om att åldersdiskrimine-

ring ska ses som de andra diskrimineringsgrunderna. Att det existerar så pass många undan-

tagsregler medför således att bestämmelsen om åldersdiskriminering blir vaga.  

Kommissionen har lagt ett förslag om direktiv som även ska gälla utanför arbetslivet inom 

EU-rätten. Enligt min åsikt, borde EU-rätten ha infört detta för länge sedan, detta för att 

visa medlemsstaterna hur allvarligt det är att ha ett heltäckande förbud mot diskriminering.  

Den nya diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering på grund av de 

olika diskrimineringsgrupperna enligt 1 kap. 1 § DiskL, vilket även framgår av förarbetena. 

Enligt SOU 2010:60 bör syftet med åldersdiskriminering vara detsamma som för de andra 

diskrimineringsgrunderna. Detta tyder på att lagen mot åldersdiskriminering inte till fullo 

uppnår sitt syfte. Att värnplikt samt civilplikt för åldersgrupper kan i sig vara en diskrimine-

ring, då en person i 60 års ålder skulle kunna visa bra hälsotillstånd. Jag anser även dock att 

denna bestämmelse i sig kan vara rättfärdigad. Enligt mål C-229/08 konstaterar EU-

domstolen att en tysk bestämmelse som föreskrev att endast personer över 30 år kunde få 

tjänst inom räddningstjänstens brandstyrka, var berättigat och proportionerlig, då syftet 

med detta stadgande var att brandkåren skulle fungera väl. Även forskningsreslutat kunde 

anvisa att kroppens funktioner försämrades allt med åldern. Jag kan förstå denna reglering 

på grund av att jag anser att exempelvis en 67-årig person inte har samma fysiska styrka 

som en 20-årig.  

Enligt tabellerna i kap. 5.6. kan utläsas att drygt hälften av anmälningar på arbetsmarknaden 

angående åldersdiskriminering är oreglerat i lag.98 Sverige implementerade arbetslivsdirekti-

vet 2009, medan det trädde i kraft år 2000. Det vill säga att det tog nästan nio år för Sverige 

att implementera in direktivet. Det borde inte dröja lika länge för att ett heltäckande skydd 

mot åldersdiskriminering ska träda i kraft. När skyddet mot åldersdiskriminering trädde i 

kraft inkom även flest anmälningar till DO mellan 2010 januari till 2010 december. Därmed 

                                                 
98 Se kap. 5.6.  
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skulle även detta kunna ske för samhällsområdena, då antalet anmälningar skulle öka. En-

ligt min åsikt säger en ålder väldigt lite om en person, att därför neka en äldre person bo-

stad, enbart baserat på en siffra, är inte förenligt med Sveriges demokratiska synsätt och 

detta bidrar inte till ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna.  

7.5 Slutsats 

I analysen har jag försökt granska om diskrimineringslagen på något vis kan ändras för att 

bli mer ändamålsenlig. Diskrimineringslagen gäller för alla individer i alla åldrar, som även 

stadgas i lag. Dock finns ett antal undantagsregler som inte är stadgade i lag. Det kan där-

med konstateras att diskrimineringslagen innehåller en hel del undantagsbestämmelser som 

kan medföra att arbetsgivare utnyttjar systemet eller likaså missuppfattar undantagsbe-

stämmelserna. Det ena undantaget är klart och precist och stadgas därmed i lag, medan de 

andra två undantagsbestämmelserna är vida. På grund av att undantagsreglerna är så pass 

vida är det svårt att fastställa lagens verkan. Det kan konstateras, genom AD 2011 nr 37att 

domstolen tar hänsyn till undantagens innebörd, då arbetsgivarnas handling inte ansågs 

vara berättigat. Därmed kan det fastslås att arbetsgivaren inte kan tillämpa undantagen i oli-

ka situationer och komma undan. Utan handlingen måste ha ett berättigast syfte samt att de 

medlen som används måste vara lämpliga och nödvändiga för att nå syftet. På grund därav 

hade det varit viktigt att förteckna vad ett berättigat syfte egentligen innebär i lagstiftning. 

Slutsatsen är att undantagskriterierna beträffande ålder i sig är utvecklade och genomtänkta 

kriterier dock kan bestämmelserna medföra osäkerhet för arbetstagare och arbetsgivare på 

grund av bestämmelsens breda omfattning.   

Diskrimineringslagen stadgar att lagen ska främja lika rättigheter och motverka diskrimine-

ring på grund av diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder på arbetsmarknaden är en vik-

tig föreskrift då arbetsgivaren och arbetstagare ska samverka för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet. Att därav utesluta ålder från denna bestämmelse, på grund av 

att de skyddas i andra bestämmelser, anser jag vara orimligt. Genom de nämnda undan-

tagsbestämmelserna kan det konstateras att ändamålet inte till fullo uppnår sitt stadgande. 

EU-domstolens praxis förevisade att förbud mot diskriminering på grund av ålder är en 

allmän rättsprincip. Detta tyder på att diskriminering på grund av ålder bör ses som en all-

varlig kränkning.  

Diskrimineringslagen har till ändamål att främja rättigheter och motverka diskriminering 

samt att diskrimineringsförbuden nämner att en arbetsgivare inte får diskriminera en ar-
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betstagare på grund av ålder. Slutsatsen är att LAS bestämmelser angående ålder på detta 

vis strida mot diskrimineringslagens bestämmelser, men även mot arbetslivsdirektivet där 

ålder inte ska vara den enda orsaken för en särbehandling. Regeln om att en anställd kan 

arbeta kvar i ålder 67, bör enligt min mening, därmed anses vara oförenlig med diskrimine-

ringslagen. Ett bättre system för LAS bestämmelser skulle istället vara att ta hänsyn till en 

individuell prövning för att visa hälsotillstånd hos arbetstagarna. Därför bör en individuell 

bedömning istället göras och fast specifik åldersgräns möjligtvis avskaffas. Istället ska hän-

syn tas till kapacitet och förmåga för den enskilda personen. Lagen kan möjligtvis behöva 

ändras till att alla kan arbeta upp till vilken ålder de vill, men att pensionsåldern ändå är vid 

65 års ålder. För att detta system skulle fungera behövs en tydlig bestämmelse som tydlig-

gör hur en arbetsgivare ska gå till väga vid bedömning av hälsotillstånd av arbetstagare. 

Personer kan diskrimineras på samhällsområdet och detta bidrar inte till en diskriminerande 

handling. En lagstiftning som utesluter olika områden i samhället är inte att anse som en 

stark lagstiftning. Ett införande av förbud mot åldersdiskriminering på samhällsområdet 

skulle tillföra ett heltäckande skydd för diskriminering på grund av ålder. Skulle åldersdis-

kriminering vara ett heltäckande skydd, skulle även en större kunskap och förståelse kunna 

ges till diskrimineringslagen. Skulle ett starkt skydd mot åldersdiskriminering existera skulle 

denna diskrimineringsgrund, i högre grad, ses som ett allvarligt skydd.  

Med endast två mål på området anses medvetenheten inte vara så pass stor att en utveck-

ling kring området kan granskas. Sverige måste således lägga mer tid för att veta hur ålders-

diskriminering i Sverige ser ut idag. Skulle åldersdiskriminering inte vara ett problem, skulle 

det inte finnas arbetstagare och arbetssökande som känner sig diskriminerade på grund av 

ålder, som jag även har behandlat i denna uppsats. Skulle EU-rätten införa ett direktiv som 

även gäller utanför arbetslivet skulle detta medföra att även andra medlemstater införde en 

sådan bestämmelse.  

Jag anser att lagen om åldersdiskriminering bör överblickas och ändras för att även gälla för 

alla samhällsområden, med undantag till värnplikt samt civilplikt då åldersgräns borde vara 

reglerat i lag. Detta på grund av att jag anser att värnplikt samt civilplikt inte skulle fungera 

då en äldre person vid 70-års ålder inte har samma fysiska styrka som en 30-åring. Därmed 

anser jag inte att hänsyn ska tas en individuell prövning för att visa hälsotillstånd hos sö-

kande personer, utan civilplikt och värnplikt kan inte likställas med arbete på arbetsplats, då 

dessa nämnda plikter finns till för Sveriges rättssäkerhet. Så länge Sverige inte inför förbud 
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mot åldersdiskriminering även på samhällsområden kommer orättvisa alltid att existera 

bland befolkningen, då de inte får sin talan prövad. Diskrimineringslagen bör ändras för att 

dess ändamål och syfte ska kunna förstärkas. Detta är viktigt då alla människors lika värde 

bör värnas av FN:s allmänna förklaring om att alla människor är födda lika och fria.  
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Bilaga 1 Frågor angående åldersdiskriminering  

 

Frågor angående åldersdiskriminering  

 

1. Vilken anmälning är den vanligaste anmälningen som Diskrimineringsombudsmannen 
får in samt vilken är den näst vanligaste? 

2. Hur många anmälningar får ni in angående åldersdiskriminering per halvår ungefär? Har 
denna anmälning ökat sedan åldersdiskriminering kom in i svensk rätt?  
 
3. Diskrimineringsombudsmannen får in många anmälningar, vad jag har läst, men det 
finns dock endast ett löst fall av Arbetsdomstolen, AD 2010 nr 91, angående åldersdiskri-
minering, vad beror detta på? Varför går fallen inte vidare till Arbetsdomstolen. Varför 
stannar fall med andra ord kvar hos Diskrimineringsombudsmannen? 
 
4. Är det svårt att bevisa att åldersdiskriminering inträffat då en arbetsgivare diskriminerat 
en arbetssökande för dess ålder?  
 
5. Anser ni att undantagsregeln, då arbetsgivaren får diskriminera om handlingen har ett be-
rättigat syfte, medför att arbetsgivaren lätt ”kommer undan” en diskriminering angående 
ålder? 
 
6. Vilken åldersgrupp är den mest utsatta på arbetsmarknaden, samt vilken åldersgrupp är 
den minst utsatta åldersgruppen? Vilket kön är den mest utsatta inom åldersdiskriminering? 
 
7. Anser ni att den nya diskrimineringslagen är ett heltäckande skydd, eller anser ni att den 
på något vis brister?  
 

 


