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Summary 
The purpose of this thesis is to examine how the development in Swedish 
law, as to what is considered to be a permissible difference in treatment on 
grounds of age, relates to the case law developed by the Court of Justice of 
the European Union in the view of Directive 2000/78/EU and the general 
principle of non-discrimination in respect of age. The secondary purpose of 
this thesis is to apply the theory of normative patterns developed by Anna 
Christensen on the results of the legal analysis. The patterns focused on are 
the protection of the established position, the market functional pattern and 
just distribution.  
 
The prohibition of discrimination on grounds of age is well established in 
various international legal documents but has been developed even further 
in union law through the adoption of directive 2000/78/EU and the dynamic 
case law by the Court of Justice. Difference in treatment on grounds of age 
can be justified under the directive if the difference in treatment is regarded 
as appropriate and necessary to pursue a legitimate aim concerning 
employment policies and labour market objectives. The member states enjoy 
a broad margin of discretion in determining these objectives, as well as to 
the means used. The Court of Justice has adopted an open approach when 
assessing the legitimacy of the aims of different provisions, but has taken a 
more strict approach when assessing the means. Difference in treatment on 
grounds of age must according to the case law be of public interest and not 
merely benefit the individual employer.  
 
The prohibition of discrimination on grounds of age was implemented into 
Swedish law through the launch of the Non-discrimination Act. The Act 
contains an exception allowing for difference in treatment according with 
the directive. Due to the fact that the member states enjoy a broad margin of 
discretion in determining the purposes and means for difference in treatment 
on grounds of age, the Swedish legislator has chosen to keep several 
provisions in the Swedish Employment Protection Act (lagen om 
anställningsskydd, LAS). These provisions allow for difference in treatment 
on grounds of age, particularly section 5 fourth point LAS and sections 32 
a– 33 LAS, which also makes it possible to regulate difference in treatment 
by collective agreements. The main purpose of these provisions is to aid in 
the participation of the older workers on the labour market. The assessments 
made by the Swedish legislator regarding the legitimacy of the purposes of 
the provisions are reasonable with reference to the member states broad 
margin of discretion. Despite this, the provisions are questionable as regards 
to their necessity and appropriateness to achieve the aims pursued. The 
purposes could presumably be achieved through means which are less 
intervening for the employee concerned. Whether the Swedish provisions 
are compatible with the case law developed by the Court of Justice is 
therefore doubtful.   
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In the light of the theory of normative patterns it can be concluded that the 
protection of the established position is weakened through provisions 
concerning compulsory retirement ages in national legislation or in 
collective agreements. The pattern of just distribution appears through the 
provisions stating compulsory retirement since they aim to aid in the 
participation of the younger generations in the labour market. The pattern of 
market functionality and freedom of contracts is perceived through the 
possibilities to regulate difference in treatment in collective agreements, for 
example concerning holydays depending on the workers age and provisions 
on compulsory retirement.   
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska 
rättsutvecklingen, kring vad som anses vara tillåten särbehandling på grund 
av ålder, förhåller sig till den rättspraxis som har skapats av EU-domstolen 
med bakgrund av direktiv 2000/78/EU och den allmänna principen om 
förbud mot diskriminering på grund av ålder. Uppsatsen syftar även till att 
applicera Anna Christensens teori om normativa grundmönster på de 
slutsatser som görs i den rättsliga analysen. De mönster som uppsatsen 
behandlar är skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning.  
 
Förbudet mot diskriminering på grund av ålder är vanligt förekommande i 
olika internationella rättsakter men har genom antagandet av direktiv 
2000/78/EU och EU-domstolens dynamiska rättstillämpning utvecklats 
ytterligare i unionssrätten. Särbehandling på grund av ålder kan enligt 
direktivet vara tillåtet om särbehandlingen anses vara lämplig och 
nödvändig för att uppnå ett mål för sysselsättningspolitiken eller 
arbetsmarknaden. Medlemsländerna åtnjuter ett stort utrymme för 
skönsmässiga bedömningar när det kommer till att fastställa dessa mål, 
liksom de medel som används. EU-domstolen har varit generös i sina 
bedömningar kring tillåtligheten av olika bestämmelsers syfte, men har 
intagit ett strängare förhållningssätt vid bedömningen av de medel som 
använts. Särbehandling på grund av ålder måste ske i nationens intresse och 
får inte enbart ha tillkommit för att gynna den enskilda arbetsgivaren.   
 
Förbudet mot diskriminering på grund av ålder implementerades i svensk 
rätt genom tillkomsten av diskrimineringslagen. Lagen innehåller ett 
undantag som tillåter särbehandling på grund av ålder i enlighet med 
direktivet. Mot bakgrund av att medlemsländerna åtnjuter ett stort utrymme 
för skönsmässiga bedömningar vad gäller att fastställa mål och medel för 
särbehandling på grund av ålder, så har den svenska lagstiftaren valt att 
behålla flera bestämmelser i lagen om anställningsskydd, LAS. Dessa 
bestämmelser tillåter särbehandling på grund av ålder, speciellt 5 § fjärde 
punkten LAS och 32 a– 33 §§ LAS, som också gör det möjligt att föreskriva 
särbehandling på grund av ålder i kollektivavtal. Bestämmelserna syftar 
framför allt till att främja de äldre arbetstagarnas sysselsättning på 
arbetsmarknaden. De bedömningar som den svenska lagstiftaren har gjort 
kring bestämmelsernas syfte är rimliga med tanke på medlemsländernas 
stora utrymme för skönsmässiga bedömningar. Trots detta kan 
bestämmelserna ifrågasättas med hänsyn till deras nödvändighet och 
lämplighet för att uppnå de eftersträvade syftena. Detta eftersom syftena 
förmodligen kan uppnås med mindre ingripande åtgärder för den berörde 
arbetstagaren. Huruvida de svenska bestämmelserna är förenliga med den 
rättspraxis som utarbetats av EU-domstolen är därför tveksamt.   
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I ljuset av teorin om normativa grundmönster kan man konstatera att 
skyddet för etablerad position försvagas genom bestämmelser om 
avgångsskyldighet i lag eller kollektivavtal. Mönstret likafördelning 
framträder genom bestämmelser om avgångsskyldighet eftersom de har till 
syfte att främja de yngre generationernas deltagande på arbetsmarknaden. 
Det marknadsfunktionella grundmönstret och avtalsfriheten uppfattas 
genom möjligheterna att föreskriva särbehandling på grund av ålder i 
kollektivavtal, till exempel vad gäller antalet semesterdag beroende på 
arbetstagarnas ålder och bestämmelser om avgångsskyldighet.  
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”Det är på våren det finns fisk i floden, sa Mymlan.  
Det är ingen flod, det är en bäck, ropade Onkelskruttet. Det är min bäck och 
den är full av fisk! 
Hördu Onkelskrutt, sa Mymlan lugnt. Det är varken en flod eller bäck. Det 
är en å. Men familjen kallar den floden så den heter floden. Det är bara jag 
som ser att det är en å. Varför bråkar ni om saker som inte finns och saker 
som inte har hänt? 
För att göra det roligare! Svarade Onkelskruttet.” 
    
                  (Tove Jansson, Sent i november, 1970) 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur frågan om 
åldersdiskriminering regleras i unionsrätten, samt hur denna reglering 
inverkar på svensk arbetsrätt och vilken påverkan denna har för innehållet i 
svenska kollektivavtal.  
 
De frågeställningar som kommer att undersökas närmare är följande.  
 

• Vad innebär åldersdiskriminering enligt EU-rätten och vad skiljer 
tillåten särbehandling på grund av ålder från otillåten 
diskriminering? 

• Hur har förbudet mot åldersdiskriminering implementerats i den 
svenska rätten och vilka möjligheter att särbehandla på grund av 
ålder är tillåtna enligt svensk rätt? 

• Hur förhåller sig den svenska rättsutvecklingen till EU-domstolens 
praxis? 

• Hur förhåller sig rättsutvecklingen till teorin om de normativa 
mönstren skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning? 

1.2 Teorin om skydd för etablerad 
position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning 

Anna Christensens teori om normativa grundmönster som skydd för 
etablerad position, det marknadsfunktionella grundmönstret och 
likafördelning kan förklara hur olika moraliska sedvänjor påverkar 
innehållet i olika rättsregler som skapas. Sedvänjor i samhället som utmärks 
av en viss konstans väljer Christensen att kalla för normativa grundmönster. 
Dessa har det gemensamt att de är i konflikt med varandra och påverkar 
rätten utifrån sina olika intressesfärer.1

 
  

Ett av mönstren, som framförallt kommer till uttryck inom den sociala 
dimensionen, är det ovan nämnda skydd för etablerad position. Detta 
mönster utmärks av sin varaktighet och fokuserar enbart på en uppnådd 
position och lämnar utanför tankar om hur en sådan position etableras. I den 
arbetsrättsliga kontexten är arbetstagarens anställningsskydd ett utmärkt 
exempel på detta grundmönster, just eftersom det bara omfattar arbetstagare 
                                                 
1 Christensen, 1996, s 527, se även Numhauser-Henning, 2000, s 28 ff där hon beskriver 
diskrimineringsrätten utifrån teorin om normativa grundmönster. Se även Christensen, 
2000, s 35 ff där hon diskuterar strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftningen och 
normativa förändringsprocesser. 
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som uppnått den etablerade positionen som anställd. Mönstret skydd för 
etablerad position är ett konservativt mönster som vill skydda det etablerade 
tillståndet från vidare förändring.2

 
  

För att göra förändringar av det etablerade tillståndet möjliga förutsätter 
marknadsekonomin ett grundmönster som är öppet för förändringsprocesser. 
Detta grundmönster som kan beskrivas som en motpol till skydd för 
etablerad position kallar Christensen för det marknadsfunktionella 
grundmönstret. I detta mönster inbegrips det fria avtalet, rätten till ägande 
och näringsfriheten. Mellan dessa grundmönster pågår en ständig konflikt 
samtidigt som de ibland kan komma att förenas. Genom det fria avtalet kan 
nämligen den anställda förbättra sin position i samförstånd med 
arbetsgivaren.3

 
 

Konflikten mellan dessa mönster kommer att påverka vilka värderingar som 
ligger till grund för rätten, och påverkar därmed dess innehåll. Eftersom det 
inte finns någon hierarki mellan de beskrivna mönstren kommer båda att 
försöka vara det mönster som ligger till grund för rättsutvecklingen. Denna 
konflikt är inte sällan politiskt laddad och befinner sig hela tiden i en 
förändringsprocess. Fältet som uppstår när polerna försöker dra till sig den 
rättsliga regleringen kallar Christensen för det normativa fältet.4

 
  

Ett annat grundmönster i Christensens teori är likafördelning. Detta 
grundmönster kommer också att få betydelse för den fortsatta redogörelsen 
eftersom det bygger på tanken om att alla har rätt till arbete och att alla har 
rätt till deltagande i arbetslivet. Detta grundmönster har bland annat kommit 
till uttryck i regeringsformen genom ett stadgande om rätten till arbete.5

 

 
Uppsatsen kommer att undersöka om detta grundmönster påverkat en 
legitim användning av ålder som grund för särbehandling, utifrån tankarna 
att arbete ska fördelas rättvist mellan generationerna. På detta sätt blir 
mönstret intressant för analysen av rättsläget i ljuset av teorin om normativa 
grundmönster. 

Jag kommer att använda mig av Christensens teori om normativa 
grundmönster i uppsatsen för att beskriva och förklara hur ålder som en 
diskrimineringsgrund påverkar anställningsskyddet, liksom hur hänsyn till 
sysselsättningspolitik och arbetsmarknad gör det möjligt att inskränka 
anställningsskyddet enbart utifrån en arbetstagares ålder. Ålder som en 
grund för särbehandling kommer att innebära inskränkningar av 
anställningsskyddet och därmed skydd för etablerad position.  
 
Denna inskränkning som enbart beror på ålder kan, om mål och medel som 
används inte är legitima, leda till att en diskrimineringssituation uppstår. 
Därmed har diskrimineringsreglerna kommit att inskränka möjligheterna för 
till exempel det fria avtalet som kännetecknar marknadsekonomin. 
                                                 
2 Christensen, 1996, s 529 f. 
3 Christensen, 1996, s 529 f. 
4 Christensen, 1996, s 531. 
5 Inghammar, 2007, s 38 f. 
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Diskrimineringsförbuden kan också sägas ha inneburit en inskränkning av 
arbetsgivarprerogativet och därmed lett till kraven för saklig grund har 
skärpts.6

 
 

I svensk arbetsrätt har lagstiftaren valt att reglera hög ålder särskilt och ge 
äldre arbetstagare både direkt och indirekt ett anställningsskydd som 
uppsatsen ska visa skiljer sig från övriga arbetstagares på flera sätt. 
Uppsatsen kommer bland annat att sätta reglerna om tidsbegränsad 
anställning och avgångsskyldighet i fokus för den slutliga analysen. Detta 
görs i ljuset av EU-domstolens rättstillämpning liksom Christensens teori 
om normativa grundmönster.  
 
Utifrån det ovan beskrivna så lämpar sig Christensens teori om normativa 
grundmönster väl till att förklara och diskutera när särbehandling på grund 
av ålder ska bedömas som diskriminering och därmed inte vara tillåten.   
 

1.3 Metod och material 
Den rättsliga framställningen och den slutliga analysen kommer att bedrivas 
med hjälp av en klassisk rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 
framställningen kommer att integreras med teorin om de normativa 
mönstren skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning. Denna ordning syftar till att belysa hur 
den gällande rätten och rättsutvecklingen påverkas av förändringarna i det 
normativa fältet.  
 
Att använda sig av en rättsdogmatisk metod innebär ofta att man har som 
syfte att redogöra för den gällande rätten. Enligt Claes Sandgren kan det 
dock vara svårt att karaktärisera vad rättsdogmatiken består i. Ett arbete kan 
karaktäriseras såsom rättsdogmatiskt utifrån ett metod- och materialval, ett 
syfte att kartlägga den gällande rätten, och att den arbetsmetod som används 
i ett arbete bedrivs inom ramen för den gällande rätten.7 Att använda 
värderingar i den rättsliga argumentationen ligger enligt Sandgren inom 
rättsdogmatikens ramar. De värderingar som åsyftas här kan vara att 
identifiera ett bakomliggande syfte med en viss reglering, till exempel att 
skydda äldre arbetstagare, och låta detta värde användas i en rättslig 
argumentation inom den gällande rättens ramar.8 Ett annat tänkbart sätt att 
beskriva det rättsdogmatiska arbetssättet är att det är en metod som används 
för att behandla ett rättsystem som ett system bestående av huvudregler och 
undantag. Framlagda teser kan då stödja sig på olika typer av e contrario- 
resonemang.9

 
  

                                                 
6 Rönnmar, 2000, s 292. 
7 Sandgren, 2005, s 649 och 655. 
8 Sandgren, 2005, s 652. 
9 Peczenik, 2005, s 249. 
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Jag kommer att använda rättsdogmatiken i uppsatsen för att få svar på vad 
åldersdiskriminering innebär enligt EU-rätten och EU-domstolen, liksom 
enligt svensk rätt och aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Jag ska 
alltså kartlägga den gällande rätten och svara på vilket innehåll förbudet mot 
åldersdiskriminering har och när särbehandling på grund av ålder är tillåten 
och legitim. Jag ska även diskutera diskrimineringsförbudets 
bakomliggande syfte och värderingar för att se hur dessa påverkar 
legitimiteten av den rättsliga regleringen som uppstår.  
 
Materialet som ligger till grund för den rättsdogmatiska metoden kommer 
att vara de till rättsdogmatiken starkt knutna rättskällorna som lag, 
förarbeten, rättspraxis, doktrin och kollektivavtal som är en viktig rättskälla 
på arbetsrättens område. Vad gäller den EU-rättsliga regleringen kommer 
direktivet om likabehandling i arbetslivet 2000/78/EU att vara centralt, 
liksom den därtill knutna rättspraxisen från EU-domstolen. Denna 
rättspraxis kan ibland tolkas på flera olika sätt och domstolen lämnar ofta 
vaga uttalanden i frågor som kan vara känsliga. Att det förhåller sig så här 
kan förklaras av att skiljaktiga meningar inte kan redovisas i EU-domstolens 
avgöranden.  
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att behandla åldersdiskriminering på arbetsrättens 
område och kommer inte att innehålla en fördjupad analys av övrigt 
förekommande diskrimineringsgrunder.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsens kapitel 2 kommer att behandla den rättsliga bakgrunden till 
förbudet mot åldersdiskriminering i internationella rättsakter tillsammans 
med arbetslivsdirektiv 2000/78/EU. I kapitlet beskrivs direktivets syfte och 
en redogörelse för dess materiella innehåll görs, särskilt vad gäller 
möjligheterna för särbehandling på grund av ålder. I kapitel 3 utreds 
diskrimineringslagens materiella innehåll som en implementering av 
arbetslivsdirektivet och en beskrivning av de regler som tillåter 
särbehandling på grund av ålder i lagen om anställningsskydd görs. I 
uppsatsens kapitel 4 systematiseras och analyseras den rättspraxis som 
hittills skapats av EU-domstolen vad gäller gränsdragningen mellan tillåten 
särbehandling på grund av ålder och åldersdiskriminering. I uppsatsens sista 
del, kapitel 5, kommer den svenska rättsutvecklingen att analyseras i 
förhållande till EU-domstolens rättspraxis. Teorin om de normativa 
grundmönstren skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning kommer att integreras med denna analys. 
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2 Den rättsliga bakgrunden till 
förbudet mot 
åldersdiskriminering 

2.1 Ålder som en diskrimineringsgrund 
När man diskuterar huruvida en viss särbehandling på grund av ålder utgör 
åldersdiskriminering är det viktigt att beakta att särbehandling på grund av 
ålder är vanligt förekommande på arbetsmarknaden.10 Motiven bakom 
förbudet mot åldersdiskriminering är inte bara rättighetsbaserade utan 
motiveras också av ekonomiska hänsyn.11 Detta är dock inte något som är 
främmande i unionsrätten. Både förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet och kön introducerades för att utveckla den gemensamma 
marknaden, liksom skyddet mot diskriminering som omfattar arbetstagare 
med atypiska anställningar.12

 
 

Idag går dock unionsrätten mer mot att se likabehandling som en del av de 
mänskliga rättigheterna snarare än som instrument för att utveckla den 
gemensamma marknaden i ekonomiska syften.13 EU-domstolen fastslog 
redan på 1960-talet att de grundläggande mänskliga rättigheterna skulle 
skyddas som en del av unionsrättens allmänna principer.14

 
 

Vid tillkomsten av arbetslivsdirektivet var det enbart Finland, Irland och 
Nederländerna som hade en lagstiftning som förbjöd åldersdiskriminering. 
Finland gick allra längst och var det enda landet i unionen som hade ett 
förbud mot åldersdiskriminering upptaget i sin grundlag, vid sidan om den 
arbetsrättsliga lagstiftningen.15 USA är ett land som förbjuder 
åldersdiskriminering i arbetslivet, men förbudet skyddar enbart de 
arbetstagare som är 40 år eller mer, inte de yngre.16 Unionsrätten har gått 
längre och anser förmodligen med bakgrund av likabehandlingsprincipen att 
ålder inte ska föranleda diskriminering, oavsett om personen som drabbas är 
äldre eller yngre.17

 
 

                                                 
10 Christensen, 2000, s 64. 
11 Sargeant, 2008, s 5. 
12 Nielsen, 2009, s 38 och Källström, Malmberg, 2009, s 84. 
13 Nielsen, 2006, s 4. 
14 Mål 29/69 Erich Stauder v. Staden Ulm. 
15 Bruun, Lindström, 2003/04, s 699. 
16 The Age discrimination Employment Act 1967. Syftet med bestämmelsen är bland annat 
att främja de äldre arbetstagarnas sysselsättning på arbetsmarknaden. Från början omfattade 
skyddet mot diskriminering på grund av ålder endast arbetstagare mellan 40 och 65 år. 
Denna övre åldersgräns har senare tagits bort genom olika tillägg till lagen, se Feder, 2008, 
s 1. 
17 Åldersdiskriminering omfattar ju till skillnad från andra diskrimineringsgrunder alla 
personer och pekar inte ut en viss grupp som särskilt skyddsvärd, Swift, 2006, s 231. 
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Trots den generella avsaknaden av förbud mot åldersdiskriminering bland 
unionens medlemsstater i nationell rätt så är ett sådant förbud inte 
främmande i internationella rättsakter. Unionens stadga om arbetstagarnas 
grundläggande sociala rättigheter på initiativ av Jacques Delors kom att 
lägga grunden för genomförandet av den sociala dimensionen i EU.18

Skapandet av den sociala dimensionen medförde att man gavs instrument 
för att motverka social dumpning men kom också att bidra till att 
unionsrätten skapade ett socialt skydd för unionens invånare.

  

19

 
 

Stadgan, som är ett moraliskt förpliktande dokument och som antogs senast 
i sin reviderade form av Sverige 199820, innehåller bland annat 
bestämmelser om skydd för barn och ungdomar i arbetslivet.21 Med 
undantag från lättare arbetsuppgifter stadgas en lägsta åldersgräns för arbete 
på 15 år enligt artikel 7.1. För att få lov att sysselsättas i arbete som innebär 
risker eller är hälsofarliga får personen enligt artikel 7.2 inte vara yngre än 
18 år. Artikel E i del V stadgar att rättigheterna i konventionen ska omfatta 
personer utan hänsyn till deras ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk 
eller annan uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung, hälsa, 
tillhörighet till nationell minoritet, börd eller ställning i övrigt. 
Arbetstagaren har enligt artikel en 24 rätt att inte bli uppsagd utan giltigt 
skäl. Bestämmelsen innebär att en arbetstagare inte får sägas upp med 
hänvisning till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.22

 
  

I den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna23 är diskriminering enligt artikel 14 förbjuden på 
grund av kön, ras, hudfärg, religion, politisk eller annan åskådning, 
nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Denna uppräkning på 
diskrimineringsgrunder är dock inte uttömmande och kan därför även 
omfatta ålder, funktionshinder och sexuell läggning på de områden som 
skyddas av konventionen.24 Av 2 kap. 23 § RF följer att det inte får 
tillkomma svenska lagar eller andra föreskrifter som strider mot 
Europakonvention. Genom antagandet av Lissabonfördraget kan EU ansluta 
sig till konventionen vilket medför att unionens invånare kommer att kunna 
väcka talan mot EU för brott mot de mänskliga rättigheterna vid 
Europadomstolen i Strasbourg.25

 
   

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som blev 
rättsligt bindande genom Lissabonfördraget upptar bland annat ålder som en 
diskrimineringsgrund i artikel 21. Genom detta stadgande är all 
                                                 
18 Nyström, 2002, s 81 f.  
19 Nielsen, Szyszczak, 1997, s 35. 
20 Stadgan tillkom år 1961 och ratificerades ursprungligen av bland annat Sverige år 1962. 
21 Jämför med kapitel 5 i arbetsmiljölagen.  
22 Prop. 2007/08:95, s 61. 
23 Sedan den 1 januari 1995 gäller Europakonventionen som lag i Sverige.  
24 Prop. 2007/08:95, s 54 och Göransson, Karlsson, 2006, s 18 f. 
25 Se Protokollet om artikel 6. 2 i Fördraget om europeiska unionen angående unionens 
anslutning till europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna. 
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diskriminering på grund av ålder förbjuden när medlemsländerna liksom 
unionens institutioner tillämpar unionsrätten.26

 

 Denna stadga ska enligt 
artikel 6.1 FEU ha ett rättsligt värde som motsvarar fördragens. 

Vid sidan om den nya diskrimineringslagen finns skydd mot diskriminering 
även upptaget i regeringsformen. Enligt 1 kap. 2 § RF ska den offentliga 
makten i Sverige utövas med respekt för alla personers lika värde.27 Den 
svenska grundlagen innehåller även ett skydd mot diskriminering genom 1 
kap. 2 § 4 st. RF. Stadgandet säger att det allmänna ska vara med och 
motverka att diskriminering förekommer på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som 
gäller den enskilde som person. Bestämmelsen innebär att det privata 
näringslivet inte har en skyldighet att verka för att undanröja diskriminering, 
men omfattas naturligtvis av diskrimineringsförbuden i 
diskrimineringslagen. Stadgandena är allmänt formulerade och 
vidareutvecklas i viss mån i 1 kap. 15– 16 §§ RF. 1 kap. 15 § RF säger 
nämligen att en lag eller annan föreskrift inte får missgynna den som genom 
sin ras, etnicitet eller hudfärg utgör en minoritet och i 1 kap. 16 § RF 
förbjuds könsdiskriminering med undantag för positiv särbehandling liksom 
om den aktuella särbehandlingen avser värnplikt.28

 
  

2.2 Arbetslivsdirektiv 2000/78/EU och 
åldersdiskriminering 

Diskrimineringsförbudet på grund av nationalitet är bland de äldsta och 
centralt för den inre marknaden29, se artiklarna 12 och 39 EU. Rådets 
förordning 68/1612/EEU om arbetskraftens fria rörlighet medför att 
unionens invånare skyddas från att diskrimineras i unionens övriga 
medlemsländerna på grund av sin nationalitet. I fråga om anställningsvillkor 
ska detta innebära att de behandlas lika förmånligt som medlemslandets 
egna invånare.30

 

 Enligt artikel 18 i Fördraget om europeiska unionens 
funktionssätt ska all diskriminering på grund av nationalitet inom fördragets 
tillämpningsområde vara förbjuden. 

Att främja likabehandling av män och kvinnor har länge varit ett uttryck för 
den likabehandling som ses som ett gemensamt värde för 
medlemsstaterna.31

                                                 
26 Artikel 51 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 Redan år 1957 tillkom artikel 119 (numera artikel 141) 
som ålade medlemsstaterna att upprätthålla principen om lika lön för lika 

27 Se även 1 kap 9 § RF som stadgar att domstolar och den offentliga förvaltningen ska 
iaktta alla personers lika värde liksom vara opartiska och sakliga när de utövar sin 
verksamhet.  
28 Av 22 § 7 RF följer att även utländska medborgare åtnjuter skydd enligt 2 kap. 15-16 §§ 
RF. 
29 Rönnmar, 2006-2007, s 637. 
30 Sigeman, 2006, s 121. 
31 Nyström, 2002, s 196. 
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arbete mellan könen.32 Trots detta tog det en avsevärd tid för diskriminering 
på grund av kön att bli en grundläggande princip i diskussionen om 
mänskliga rättigheter.33 Förbudet mot diskriminering på grund av kön har 
varit föremål för en omfattande utveckling genom EU-domstolens 
rättspraxis. Regler om bevisbördans placering i mål om könsdiskriminering 
utvecklades till exempel från början i EU-domstolens rättspraxis innan den 
kodifierades i bevisbördedirktivet 97/80/EEU.34 Direktivet 2006/54/EU om 
genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet från den 5 juli 2006 ersätter tidigare direktiv 
kring könsdiskriminering som upphörde att gälla den 15 augusti 2009.35

 

 I 
artikel 2.3 i Lissabonfördraget sägs att unionen ska verka för jämlikhet 
mellan män och kvinnor. 

Artikel 13 i Amsterdamfördraget från år 199936 gav ministerrådet 
befogenhet att inom fördragets ramar och tillämpningsområde motverka och 
bekämpa diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, ras, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.37 Samma år 
som artikel 13 tillkom tog det högerradikala Österrikiska Frihetspartiet 
(Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) under Jörgen Haider en del av den 
politiska makten i Österrike efter att ha fått 27 % av rösterna i det 
österrikiska parlamentsvalet. Unionens medlemsländer reagerade mot 
Frihetspartiets framfart och uppmanade kommissionen att göra artikel 13 till 
ett verktyg för att bekämpa diskriminering.38

 
  

Det första direktivet som tillkom med stöd av artikel 13 för att motverka 
diskriminering var direktiv 2000/43/EU om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung. Syftet bakom direktivet var bland 
annat att främja integrationen på den gemensamma arbetsmarknaden.39

                                                 
32 Numera har bestämmelsen förändrats och inkluderar även lika lön för likvärdigt arbete. 

 
Förutom arbetslivet så omfattar direktivet socialt skydd, hälso- och 
sjukvård, utbildning, tillhandahållande av varor och tjänster inklusive 
bostäder liksom sociala förmåner. Skyddsområdet för 

33 Sargeant, 2008, s 5 och Mål 149/77 Defrenne v. Sabena. Se även mål 43/75 Defrenne v. 
Sabena där det framkom att artikel 141 har direkt effekt. 
34 Mål 109/88 Handels- og Kontorsfunktionærernes Forbund i Danmark v. Dansk 
Arbejdsgiverforening (för Danfoss).  
35 Likalönedirektivet 75/117/EU, likabehandlingsdirektivet 76/207/EEU och 
bevisbördedirektivet 97/80/EEU upphörde att gälla den 15 augusti enligt artikel 34 i 
direktiv 2006/54/EU. 
36 Numera artikel 19 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt.  
37 Artikeln möjliggjorde även för bekämpning av multipel diskriminering på så sätt att olika 
diskrimineringsgrunder skulle kunna omfattas av samma diskrimineringsbegrepp. Termen 
multipel diskriminering myntades genom att man ifrågasatte effektiviteten av ett system där 
man bekämpande diskriminering utifrån separata diskrimineringsgrunder. Vid multipel 
diskriminering uppkommer nämligen en diskrimineringssituation utifrån en kombination av 
olika diskrimineringsgrunder. Afroamerikanskan Kimberlé Crenshaw, som anses ha myntat 
begreppet, uppmärksammade särskilt svarta kvinnors situation i USA på 1980-talet, se 
Tackling multiple discrimination – Practices, policies and laws, European Commission, 
Directorate-General for employment, Social affairs and equal opportunities, Unit G-4, 
2007, s 9 ff.  
38 Hepple, 2009, s 155 f. 
39 Fransson, Stüber, 2010, s 72. 
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diskrimineringsgrunderna ras eller etniskt ursprung är det mest omfattande 
och alltså större än skyddsområdet för kön.40

 
 

Samtidigt som direktivet antogs beslutade rådet att anta ett 
handlingsprogram mot diskriminering 2001-2006 som syftade till att främja 
att åtgärder vidtogs mot direkt och indirekt diskriminering på grund av ras 
eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.41

 
 

Den diskrimineringslagstiftning som tillkommit genom unionens initiativ är 
mest utvecklad på arbetsrättens område. Utanför arbetsmarknaden är det 
enbart grunderna nationalitet, kön, ras eller etnicitet som har ett skydd. Att 
de olika diskrimineringsgrunderna inte har ett lika omfattande 
skyddsområde kan innebära att det blir svårt att ta fram en EU-lagstiftning 
som bekämpar diskriminering som uppstår genom en kombination av flera 
diskrimineringsgrunder.42

 
  

Inför tillkomsten av direktiv 2000/78/EU omfattade 
likabehandlingsprincipen enbart diskrimineringsgrunderna nationalitet, kön 
liksom ras eller etnicitet.43

   
 

Direktiv 2000/78/EU om inrättandet av en allmän ram för likabehandling, 
nedan kallat arbetslivsdirektivet, syftar enligt artikel 1 att fastställa en 
allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
Skydd mot diskriminering på grund av nationalitet, kön och ras eller etniskt 
ursprung omfattas inte av direktivet utan erbjuds i de instrument som har 
presenterats ovan. 
 
Varken direktiv 2000/43/EU eller arbetslivsdirektivet innehåller definitioner 
på de diskrimineringsgrunder som omfattas av respektive direktivs 
tillämpningsområde. Detta kan komma att leda till att det blir svårt att veta 
hur omfattande diskrimineringsskyddet är för de diskrimineringsgrunder 
som är mer svårdefinierade, som till exempel sexuell läggning. 44

 

 Enligt mig 
så kan denna rättsosäkerhet som uppstår kring diskrimineringsförbudens 
omfattning vara till stor nackdel för de personer som 
diskrimineringsförbuden avser att skydda.  

Enligt skäl 11 i direktivets ingress ska direktivet förverkliga unionens mål 
om hög sysselsättning, en hög nivå på det sociala skyddet, höja 
levnadsstandarden samt skapa en ekonomisk och social sammanhållning 
och solidaritet liksom fri rörlighet för personer.  
                                                 
40 Meenan, 2009, s 18. 
41 Handlingsprogrammet hade bland annat som syfte att främja en spridning av de 
värderingar som ligger till grund för bekämpningen av diskriminering, att öka förståelsen 
när det gäller frågor som har samband med diskriminering samtidigt som man skulle 
utveckla förmågan att förebygga och ta itu med diskriminering på ett effektivt sätt. 
42 Nielsen, 2009, s. 39. 
43 Nyström, 2002, s 196. 
44 Meenan, 2009, s 19. 
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Direktivet är enligt artikel 8 ett minimidirektiv och har enligt artikel 3 
följande tillämpningsområde. Direktivet omfattar alla personer både i privat 
som offentliga sektor avseende bland annat villkor för tillträde till 
anställning, tillträde till yrkesutbildning, anställnings- och arbetsvillkor 
inbegripet avskedande och löner liksom medlemskap i arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer. 
 
Direktivet lämnar i artikel 3.4 ett utrymme för medlemsländerna att 
föreskriva att förbudet mot diskriminering på grund av ålder och 
funktionshinder inte ska gälla i förhållande till försvarsmakten för att kunna 
upprätthålla dess kapacitet.45 Trots att den svenska försvarsmakten 
efterfrågade en undantagsbestämmelse i enlighet med artikel 3.4 valde 
regeringen att underlåta att införa en sådan.  Man ansåg nämligen att 
direktivets övriga undantagsbestämmelser lämnade ett tillräckligt stort 
utrymme för hänsynstagande till ålder i försvarsmakten.46

 
  

Direktivet ska inte heller påverka medlemsländernas bestämmelser om 
pensionsåldrar enligt skäl 14 i ingressen eller bestämmelser som är 
nödvändiga för att bland annat skydda hälsan och den allmänna säkerheten, 
se artikel 2.5 i direktivet. Direktivet tillämpas enligt artikel 3.2 inte heller på 
utbetalningar från offentliga system. 
 
Principen om likabehandling innebär enligt artikel 2 att diskriminering inte 
är tillåten utifrån de ovan nämnda grunderna i artikel 1. Direkt 
diskriminering innebär enligt artikel 2.2.a att en person behandlas mindre 
förmånligt än någon annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats om denne hade befunnit sig i en jämförbar situation.47 Det 
innebär också att olika regler tillämpas i samma situationer eller att samma 
regler tillämpas i olika situationer.48

 
  

Indirekt diskriminering innebär enligt direktivets artikel 2.2.b att en skenbart 
neutral bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt särskilt kommer att 
missgynna en viss person med en viss religion eller övertygelse, ett visst 
funktionshinder, en viss ålder eller en viss sexuell läggning jämfört med 
andra personer. Indirekt diskriminering förekommer emellertid inte om den 
aktuella bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras 
objektivt av ett berättigat mål och de medel som används för att uppnå 
målen är lämpliga och nödvändiga.49

 
  

                                                 
45 Se skäl 19 i arbetslivsdirektivets ingress. 
46 Prop. 2007/08:95, s 176. 
47 Begreppet diskriminering kom till uttryck i förordningen om arbetskraftens fria rörlighet 
68/1612/EEU efter att från början ha utvecklats i EU-domstolens praxis.  
48 Prop. 2007/08:95, s 96. 
49 Enligt artikel 2.2.b.ii gäller även särskilda undantag beträffande personer med 
funktionshinder. Arbetsgivaren kan också vara tvungen att vidta försvarliga 
anpassningsåtgärder till stöd för funktionshindrade enligt artikel 5 samtidigt som 
likabehandlingsprincipen för funktionshindrade kan få ge vika enligt artikel 7.2 med hänsyn 
till bland annat skydd för hälsa och säkerhet på arbetsplatser. 
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Artikel 6 
Befogad särbehandling på grund av ålder 
 
1. Utan hinder av artikel 2.2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund 
av ålder inte skall utgöra diskriminering om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt 
sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt 
sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning, och sätten för att genomföra 
detta syfte är lämpliga och nödvändiga. 
I sådan särbehandling kan i synnerhet följande inbegripas: 
a) Införande av särskilda villkor för tillträde till anställning och till yrkesutbildning, 
anställnings- och arbetsvillkor, inbegripet villkor för avskedande och löner, för 
ungdomar och äldre arbetstagare samt underhållsskyldiga personer i syfte att främja 
deras anställbarhet eller att skydda dem. 
b) Fastställande av minimivillkor avseende ålder, yrkeserfarenhet eller anställningstid 
för tillträde till anställningen eller för vissa förmåner förknippade med anställningen. 
c) Fastställande av en högsta åldersgräns för rekrytering, grundat på den utbildning som 
krävs för tjänsten i fråga eller på att det krävs en rimligt lång anställningsperiod innan 
personen i fråga skall pensioneras. 
 
2. Utan hinder av artikel 2.2 får medlemsstaterna föreskriva att följande inte utgör 
diskriminering på grund av ålder: fastställande av åldersgräns för att, när det gäller 
företags- och yrkesbaserade system för social trygghet, komma ifråga för pensions- 
eller invaliditetsförmåner, inbegripet fastställande av olika åldersgränser för 
arbetstagare eller grupper eller kategorier av arbetstagare och för tillämpningen inom 
ramen för dessa system av ålderskriterier för försäkringstekniska beräkningar, under 
förutsättning att detta inte leder till diskriminering på grund av kön. 
 

Enligt artikel 4.1 ger direktivet möjlighet till särskilda undantag från 
diskrimineringsförbuden med hänsyn till verkliga och avgörande yrkeskrav. 
Detta gäller om målet är legitimt och de krav som ställs är proportionella.50

 

 
Bestämmelsen har varit föremål för EU-domstolens rättspraxis och kommer 
att presenteras och utredas i kapitel 4.  

Direktivet tillåter enligt artikel 7 att positiv särbehandling avseende kön får 
förekomma för att säkerställa en jämlikhet mellan könen i yrkeslivet. 
Christensen menar att positiv särbehandling vad gäller kön egentligen inte 
är förenlig med den könsneutrala likhetsprincipen. Men till skillnad från 
övriga diskrimineringsförbud som syftar till att förbättra positionen för en 
viss grupp avser positiv särbehandling enbart att placera det eftersatta könet 
på en likvärdig nivå med det andra.51

 

 

Artikel 6 ger exempel på tillåten särbehandling på grund av ålder som för de 
övriga diskrimineringsgrunderna hade inneburit en otillåten direkt 
diskriminering. Särbehandling på grund av ålder är tillåten för att kunna 
uppnå ett berättigat mål för sysselsättningspolitiken, arbetsmarknaden eller 
yrkesutbildningen. Detta gäller emellertid enbart under förutsättning att de 

                                                 
50 Artikel 4.2 medger också att särskilda villkor kan gälla för arbete i kyrkliga 
organisationer med hänsyn till vikten av att tillhörigheten till religionen eller övertygelsen 
är fundamental. 
51 Christensen, 1999, s 35 f.   
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medel som används för att uppnå målen är lämpliga och nödvändiga.52

 

 
Denna undantagsmöjlighet är unik för diskrimineringsgrunden ålder och 
visar att principen om likabehandling kan konkurrera med bestämmelsens 
bakomliggande ekonomiska syften. Tillämpningsområdet för 
undantagsmöjligheterna i artikel 6.1 har kommit att utvecklas i EU-
domstolens rättspraxis som redogörs för i kapitel 4.  

Vid tillkomsten av arbetslivsdirektivet uttalade kommissionen att förbudet 
mot åldersdiskriminering enbart syftar till att motverka exceptionella fall av 
diskriminering på grund av ålder. 53 Den särbehandling som tillåts genom 
artikel 6.1 ska kunna prövas på samma sätt som man prövar indirekt 
diskriminering, det vill säga genom en intresseavvägning.54 Det är viktigt att 
påpeka att kommissionen har uttalat att listan i artikel 6.1 inte har för avsikt 
att vara uttömmande. Medlemsländerna kan i enlighet med sina rättsliga 
traditioner och politiska prioriteringar bestämma att en viss särbehandling 
på grund av ålder ska vara tillåten, under förutsättning att det rör sig om ett 
berättigat mål och de medel som används för att uppnå målet är lämpliga 
och nödvändiga.55 Huruvida medlemsländerna har gjort riktiga 
bedömningar kring vad som är berättigade mål kan ytterst komma att prövas 
av EU-domstolen. Skyddsområdet för diskriminering på grund av ålder 
kommer förmodligen att utvecklas olika i medlemsländerna eftersom 
utrymmet för nationella hänsyn i fråga om politiska prioriteringar för 
sysselsättningen och arbetsmarknaden är omfattande.56

 
 

Direktivets regler kring bevisbörda innebär enligt artikel 10.1 att den som 
påstår att den har blivit kränkt och att likabehandlingsprincipen har 
åsidosatts ska lägga fram fakta som gör det antagligt att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit.  Därefter är det upp till svaranden i det 
aktuella målet att bevisa att likabehandlingsprincipen inte blivit åsidosatt.57  
Regeln har sitt ursprung i bevisbördedirektivet 97/80/EEU och skapades 
efter att kommissionen uppmärksammat hur svårt det var att bevisa att 
könsdiskriminering förekommit.58

                                                 
52 I mål som handlar om könsdiskriminering har EU-domstolen fastslagit att främjandet av 
sysselsättningen på arbetsmarknaden kan vara ett legitimt mål för en viss åtgärd. När 
domstolen har bedömt indirekt könsdiskriminering har ofta proportionalitetsbedömningen 
varit avgörande för giltigheten av en viss åtgärd. I denna proportionalitetsbedömning har 
EU-domstolen varit mer krävande då en åtgärd vidtagits av en enskild arbetsgivare än då 
den vidtagits av medlämsländerna, Skidmore, 2004, s 59 f. och Barnard, 2006, s 213-221. 

 Medlemsstaterna kan enligt artikel 10.2 
införa regler som innebär att kärandens bevisbörda blir mindre omfattande 
och fördelaktigare än vad som följer av artikel 10.1. EU-domstolen har i sin 
rättspraxis med stöd av skäl 31 i direktivets ingress uttalat att reglerna om 
bevisbörda måste anpassas när ett antagande om diskriminering föreligger. 
För att principen om likabehandling ska kunna verka effektivt har svaranden 

53 Christensen, 2000, s 64. 
54 Gabinus, Göransson, Flemström, Dlorach, 2009, s 79. 
55 KOM (1999) 565, slutlig, s 10. 
56 Prop. 2007/08:95, s 178. 
57 Direktivet medger enligt artikel 10.2 att mer förmånliga bevisregler gäller för käranden. 
Dessa regler om delad bevisbörda kommer ursprungligen från direktiv 97/80/EU om 
bevisbördan vid mål om könsdiskriminering. 
58 Gällande rätt om lika lön, jämställdhetsombudsmannen, 2001.  
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därför bevisbördan för att likabehandlingsprincipen inte blivit åsidosatt. 
Detta innebär att svaranden måste kunna visa att den särbehandling som 
förekommit inte har något samband med en diskrimineringsgrund.59

 
 

Direktivet fordrar enligt artikel 9 att medlemsstaterna tillhandahåller 
rättsliga och/eller administrativa förfaranden för de personer som anser sig 
ha blivit utsatta för diskriminering i enlighet med direktivet.60

 

 
Medlemsstaterna har även en skyldighet enligt artikel 11 att införa 
bestämmelser som skyddar de arbetstagare som hävdar att 
likabehandlingsprincipen har blivit åsidosatt. Om de nationella 
bestämmelserna som tillkommit för att implementera direktivet överträds 
ska de sanktioner som följer av överträdelsen vara effektiva, 
proportionerliga och verka avskräckande i enlighet med artikel 17. 

Direktivet ålägger medlemsländerna att upphäva lagar och andra föreskrifter 
som strider mot principen om likabehandling, samtidigt som direktivet 
enligt artikel 16 kan medföra att avtalsreglerade bestämmelser i enskilda 
avtal eller kollektivavtal ändras eller helt förlora sin giltighet.  
 
Direktivet ska enligt artikel 18 vara implementerat senast den 2 december 
2003. Artikel 18 medger dock att medlemsländerna får ytterligare tre år på 
sig att implementera direktivet. Detta betyder att direktivet skulle vara 
implementerat i samtliga medlemsstater senast den 2 december 2006. 
Sverige valde att ha en förlängd implementeringsperiod i enlighet med 
artikel 18 men kom först att ha implementerat direktivet genom tillkomsten 
av diskrimineringslagen den 1 januari 2009.  
 
 

                                                 
59 Mål C-303/06 Sharon Coleman v. Attridge Law och Steve Law, p. 52-55. 
60 Se mål C-246/09 Susanne Bulicke v. Deutsche Büro Service GmbH som handlar om en 
två-månades frist i den tyska lagstiftningen för att väcka talan om ersättning med anledning 
av åldersdiskriminering. EU-domstolen uttalade att den aktuella fristen var godtagbar under 
två förutsättningar. Den första var under förutsättning att tidsfristen inte var kortare än vad 
som stadgades för en liknande talan enligt nationell rätt och den andra att fristen att väcka 
talan inte skulle få innebära att det i praktiken blev orimligt svårt eller omöjligt att väcka 
talan om ersättningsanspråk. EU-domstolen överlät till den nationella domstolen att 
undersöka huruvida dessa båda förutsättningar var uppfyllda. 
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3 Tillåten särbehandling på 
grund av ålder i svensk rätt 

3.1 Den nya diskrimineringslagen 
Inför implementeringen av arbetslivsdirektivet innehöll den svenska rätten 
en rad diskrimineringslagar som förbjöd diskriminering på arbetsrättens 
område på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder och 
sexuell läggning.61 Även dessa tidigare lagar var starkt influerade av EU-
rätten, både till sin utformning och till sitt materiella innehåll. De äldre 
diskrimineringslagarna var delvis överlappande vilket gjorde skyddsområdet 
svåröverskådligt och bidrog inte till att de olika diskrimineringsgrunderna 
kunde omfattades av ett likartat skydd. Den nya lagen syftar till att stärka 
skyddet mot diskriminering generellt liksom till att stärka den enskildes 
rättsskydd och bidra till att de som drabbas av diskriminering får upprättelse 
och ekonomisk kompensation. I uppdraget ingick också att implementera 
arbetslivsdirektivet och särskilt förbudet mot diskriminering på grund av 
ålder.62

 
 

Vid sidan om den nya diskrimineringslagen finns fortfarande lag (2002:293) 
om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Diskrimineringskommittén 
hade inte som uppdrag att ta ställning till om lagen skulle införlivas i den 
nya diskrimineringslagen. Om ett sådant införlivande skulle ske hade det 
kunnat innebära svåra överväganden kring hur utformningen av lagens 
gemensamma diskrimineringsbegrepp skulle se ut.63

 
  

Genom implementeringen av arbetslivsdirektivet i diskrimineringslagen 
(2008:567) är det sedan den 1 januari 2009 förbjudet med 
åldersdiskriminering på arbetsrättens område.64

                                                 
61 Se Jämställdhetslagen (1991:433), lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lag 
(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och lag 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.  

 I den sammanhållna 
diskrimineringslagstiftning som blev resultatet av arbetslivsdirektivets 
implementering tillfogades två nya diskrimineringsgrunder, nämligen ålder 

62 Prop. 2007/08:95, s 476 och Andersson, Edström, Zanderin, 2009, s 140 f.  
63 Prop. 2007/08:95, s 86.  
64 Innan förbudet mot åldersdiskriminering implementerades i svensk rätt aktualiserades 
frågan om diskriminering på grund av ålder bland annat i AD 2006 nr 62 och AD 2009 nr 
11. I det förstnämnda målet uttalade tingsrätten, vars dom AD senare fastställde, att 
skadestånd på grund av åldersdiskriminering inte kunde utdömas enligt svensk rätt vid 
tidpunkten för avgörandet. I AD 2009 nr 11 ansåg AD att förbudet mot 
åldersdiskriminering inte kunde tillämpas eftersom den händelse som föranlett domstolens 
prövning ägt rum innan diskrimineringslagen trätt ikraft. I domen uttalade DO till skillnad 
från AD att förbudet mot diskriminering på grund av ålder kunde göras gällande med 
bakgrund av unionsrätten.  
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och könsidentitet eller uttryck. Denna nya lagstiftning ska i likhet med de 
tidigare diskrimineringslagarna tolkas med bakgrund av EU-rätten.65 I 
doktrin har man diskuterat att implementeringen av förbudet mot 
åldersdiskriminering ger sken av att leda till ett krav på saklighet i 
allmänhet. Denna teori är dock inte helt riktig eftersom 
diskrimineringsförbudet avseende ålder är försett med flera undantag.66

 
 

Ålder som enligt redogörelsen ovan inte definieras i arbetslivsdirektivet är i 
1 kap. 5 § DiskL definierat som uppnådd levnadslängd. Regeringen anser att 
ålder i direktivets mening avser uppnådd levnadslängd eftersom direktivets 
exemplifieringar i artikel 6.1 syftar på såväl äldre som yngre arbetstagare.  
Genom regeringens ställningstagande kommer alla personer att omfattas av 
skyddet mot åldersdiskriminering, men vissa åldersgrupper kommer i 
praktiken att ha ett större behov av att skyddas mot åldersdiskriminering.67

 
  

Att definiera ålder som kronologisk eller uppnådd levnadslängd kan 
kritiseras eftersom det utesluter att ålder som diskrimineringsgrund kan 
utgöras av en persons sociala ålder. När man använder uppnådd 
levnadslängd som definition kommer det att innebära att alla i en 
åldersgrupp behandlas lika oberoende av deras individuella olikheter.68 Från 
kommissionens sida har man också presenterat forskning kring åldrande där 
definitionen av vad som definieras som ålder skiljer sig åt.69 Frågan om hur 
ålder definieras är således inte okomplicerad. SACO menar att begreppet 
ålder i den svenska lagstiftningen är svåröverskådligt och borde ha utretts 
mer noggrant.70

   
  

Att skyddas mot diskriminering beskrivs i diskrimineringslagens förarbeten 
som en mänsklig rättighet.71 Lagen syftar enligt 1 kap. 1 § DiskL till att 
motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.72

 
  

Eftersom lagen är tvingande kommer avtal som inskränker någons 
rättigheter enligt lagen att vara ogiltiga oavsett om inskränkningen sker i ett 
individuellt avtal eller i ett kollektivavtal, se 1 kap. 3 § DiskL. Denna 
nullitetsverkan innebär alltså att den diskriminerande bestämmelsen förlorar 
sin giltighet utan en domstols medverkan. Avtalet kan sedan genom 
jämkning fyllas ut med en motsvarande bestämmelse som inte verkar 
diskriminerande.73

                                                 
65 AD 2002 nr 45 och Källström, Malmberg, 2009, s 85. 

 

66 Glavå, 2001, s 227. 
67 Prop. 2007/08:95, s 130. 
68 Meenan, 2009, s 21. 
69 KOM (2008) 426, slutlig.  
70 SACO:s remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. 
71 Prop. 2007/08:95, s 79.  
72 Vad gäller könsöverskridande identitet eller uttryck är detta en diskrimineringsgrund som 
inte förekommer i unionsrätten utan har tillkommit i lagen som en ny diskrimineringsgrund 
genom eget initiativ.  
73 Källström, Malmberg, 2009, s 97. 
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Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet, arbetspolitisk verksamhet, utbildningsväsendet, 
yrkesbehörighet och vid start eller bedrivande av näringsverksamhet. Inom 
dessa områden är särbehandling på grund av ålder möjlig om den har ett 
berättigat syfte och de medel som används för att uppnå syftet är lämpliga 
och nödvändiga. Vad gäller medlemskap i vissa organisationer har man i 2 
kap. 11 § DiskL infört ett uttryckligt förbud mot åldersdiskriminering som 
inte är beroende av en intresseavvägning.74

 
 

Inom vissa områden är särbehandling på grund av ålder möjligt utan någon 
begränsning. Dessa områden är tillhandahållande av varor och tjänster, i 
hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, 
arbetslöshetsförsäkring och för studiestöd, värnplikt och civilplikt och när 
någon i offentlig anställning tillhandahåller information till allmänheten.75

 
  

I arbetslivet skyddas flera olika kategorier av personer mot diskriminering. 
Diskrimineringsförbudet i arbetslivet omfattar enligt 2 kap. 1 § DiskL den 
som är arbetstagare hos arbetsgivaren, den som gör en förfrågan eller söker 
arbete, söker eller fullgör praktik, är inlånad arbetskraft eller står till 
förfogande för sådant arbete. Den som fattar beslut i arbetsgivarens ställe 
likställs med arbetsgivaren. 
 
Direkt diskriminering innebär enligt 1 kap. 4 § p. 1 DiskL att någon 
missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation om 
missgynnande som äger rum har samband med personens kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Diskrimineringsbegreppet som innefattar ett missgynnande, att en jämförbar 
situation föreligger och att det finns ett orsakssamband mellan 
missgynnandet och diskrimineringsgrunden innebär att det sker en avvikelse 
från de rådande normerna som tillämpas på de anställda och att denna 
avvikelse inte kan motiveras objektivt.76 Missgynnandet kan bestå i att 
personen lider ekonomiska förluster, går miste om anställningsförmåner 
eller att personen genom arbetsgivaren handlande upplever obehag av 
personlig art.77

                                                 
74 Fransson, Stüber, 2010, s 82. 

 Missgynnandet som uppstår behöver inte ha skett i direkt 
skadesyfte men diskrimineringsgrunden ska, utan att behöva vara 

75 Den 27 augusti 2010 överlämnade utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering 
betänkandet (SOU 2010:60) Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering till regeringen. 
Betänkandet innehåller förslag om ett utvidgat skydd mot diskriminering på grund av ålder 
avseende dessa områden, utom vad gäller civil- och värnplikt eftersom detta inte 
innefattades i utredningens uppdrag. Utredningen har tillkommit med bakgrund av att 
kommissionen år 2008 föreslog att diskrimineringsskyddet för de diskrimineringsgrunder 
som skyddas i arbetslivsdirektivet skulle utökas till andra samhällsområden, se KOM 
(2008) 426, slutlig.  
76 Källström, Malmberg, 2009, s 89. 
77 Källström, Malmberg, 2009, s 88. 
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avgörande, ha påverkat uppkomsten av missgynnandet.78 Genom EU-
domstolens praxis har begreppet missgynnande numera kommit att 
vidareutvecklas. Enligt EU-domstolen behöver nämligen inte en 
identifierbar person ha missgynnats för att en diskrimineringssituation ska 
föreligga. Bakgrunden till uttalandet var ett mål där en direktör till ett 
belgiskt bolag öppet uttalat att bolaget inte önskade att anställa personer 
med utländsk bakgrund. Trots att ingen med utländsk härkomst sökt 
anställning hos bolaget ansåg EU-domstolen att en diskrimineringssituation 
förelåg.79

 
 

För att diskriminering ska anses förekomma krävs det dessutom att den som 
anser sig ha blivit diskriminerad befinner sig i en jämförbar situation med en 
eller flera personer som inte har blivit utsatta för samma missgynnande. 
Jämförelsepersonen behöver inte vara faktisk utan prövningen kan göras 
mot en fiktiv jämförelseperson.80

 
  

Vid misstänkt åldersdiskriminering kan det innebära svårigheter att göra en 
jämförelse med en faktisk jämförelseperson. I dessa fall menar lagstiftaren 
att det är fördelaktigare att företa en hypotetisk jämförelse. Om misstänkt 
lönediskriminering föreligger på grund av ålder kan det vara lämpligt att 
undersöka vilken lön arbetstagaren skulle ha haft om åldern inte 
beaktades.81 Kravet på orsakssamband mellan diskrimineringsgrunden och 
missgynnandet kan innebära svårigheter att visa vid fall av misstänkt 
åldersdiskriminering. Explicita uttalanden om att ålder är avgörande innebär 
här inga svårigheter. Det blir dock svårare om egenskaper och erfarenheter 
som har ett samband med ålder premieras, såsom exempelvis anställningstid 
och mognad.82

 
    

Indirekt diskriminering innebär enligt 1 kap. 4 § 2 p. DiskL att en 
bestämmelse, ett kriterium eller visst förfaringssätt tillämpas till synes 
neutralt men att tillämpningen leder till att personer som tillhör en viss 
grupp som skyddas i 1 kap. 1 § DiskL särskilt missgynnas. Indirekt 
diskriminering bygger liksom direkt diskriminering på att ett missgynnande 
sker och att en jämförbar situation föreligger. Begreppet har utvecklats till 
en avvägningsnorm genom EU-domstolens rättspraxis.83 Indirekt 
diskriminering innebär att en behandling står i överensstämmelse med de 
normer som tillämpas, men att tillämpningen leder till att en viss skyddad 
grupp särskilt missgynnas.84 Hur en normtillämpning faller ut i praktiken 
och hur denna träffar en viss skyddsvärd grupp blir därför avgöranden.85

                                                 
78 AD 2005 nr 32, AD 2002 nr 128 och Källström, Malmberg, 2009, s 88.  

 
Eftersom det verkliga utfallet är avgörande kan man i fråga om indirekt 

79 Fransson, Stüber, 2010, s 71 f och mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding v. NV Firma Feryn.  
80 Prop. 2007/08:95 s 487 och till exempel Mål C-506/06 Sabine Mayr v. Bäckerei und 
Konditorei Gerhard Flöckner OHG. 
81 Andersson, Edström, Zanderin, 2009 s 144. 
82 Andersson, Edström, Zanderin, 2009 s 145. 
83 Fransson, 2000, s 247. 
84 Prop. 2007/08:95, s 490 och Källström, Malmberg, 2009, s 89. 
85 Andersson, Edström, Zanderin, 2009 s 145. 
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diskriminering inte göra en jämförelse med hypotetiska 
jämförelsepersoner.86 För att denna ordning ska anses vara godtagbar krävs 
det att syftet bakom bestämmelsen som medför att en viss grupp missgynnas 
ska vara legitimt och motivera att en inskränkning sker av 
likabehandlingsprincipen. Samtidigt ställs det krav på att de medel man 
använder för att uppnå syftet ska klara av en proportionalitetsbedömning.87

 

 
Bedömningen kring om indirekt diskriminering föreligger avgörs alltså 
genom en intresseavvägning.  

I likhet med artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet föreskriver den svenska lagen 
enligt 2 kap. 2 § 1 p. DiskL att särbehandling fortfarande ska vara möjlig i 
arbetslivet om den föranleds av en särskild egenskap som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna och denna egenskap utgör ett verkligt 
och avgörande yrkeskrav vilket har ett berättigat syfte och det krav som 
ställs är både lämpligt och nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. 
Undantaget som ska tolkas snävt88 omfattar enbart beslut om anställning, 
befordran och utbildning för befordran. Med yrkeskrav menar den svenska 
regeringen förutsättningarna som krävs för att man ska kunna utföra ett 
arbete väl, tillsammans med yrkeskvalifikationer och meriter. Målet ska 
vara legitimt samtidigt som de medel som används ska vara de 
fördelaktigaste i en proportionalitetsbedömning.89

 
 

Tillåten särbehandling är också möjlig i arbetslivet i form av positiv 
särbehandling för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor enligt 2 
kap 2 § 2 p. DiskL. Denna särbehandling, som inte får innebära att 
automatiskt företräde ges till personer av ett visst kön, är tillåten om den har 
ett syfte som är berättigat och ändamålsenligt.90

 
 

Vid implementeringen av arbetslivsdirektivet har den svenska regeringen 
utnyttjat möjligheten att föreskriva att likabehandlingsprincipen i arbetslivet 
inte ska gälla tillämpning av åldersgränser som finns i avtal för att ha rätt 
till pensions-, efterlevande-, eller invaliditetsförmåner, se 2 kap. 2 § 3 p. 
DiskL. Dessa regleras främst i kollektivavtal där åldersgränser för att 
komma i åtnjutande av förmånerna är vanliga. Dessa typer av undantag är 
förenliga med arbetslivsdirektivet under förutsättning att de inte leder till 
könsdiskriminering.91

 
 

En viktig bestämmelse för uppsatsen är 2 kap. 2 § 4 p. DiskL som till viss 
del återspeglar innehållet i artikel 6.1 i direktivet.  Bestämmelsen innebär att 
särbehandling på grund av ålder alltid ska vara tillåten i arbetslivet om den 
har ett berättigat syfte och de medel som används för att uppnå syftet är 
lämpliga och nödvändiga. Särbehandling på grund av ålder kommer därför 
                                                 
86 Andersson, Edström, Zanderin, 2009 s 146. 
87 Gabinus Göransson, Flemström, Dlorach, 2009, s 79. Särskilda bestämmelser för 
arbetstagare som arbetar deltid missgynnar främst kvinnor liksom krav på viss kroppslängd, 
se AD 2005 nr 87. 
88 Prop. 2007/08:95, s 502. 
89 Prop. 2007/08:95, s 158. 
90 Källström, Malmberg, 2009, s 95. 
91 Prop. 2007/08:95, s 177 f. 



 25 

inte att innebära diskriminering i de fall där skälen bakom särbehandlingen 
är legitima och där medlen som används för att uppnå syftet är 
proportionella. Det är denna möjlighet till särbehandling som skiljer ålder 
från de övriga diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § DiskL.92

 
 

Regeringen valde att inte införa en exemplifierande lista på vilken 
särbehandling som kan vara godtagbar enligt bestämmelsen, men säger att 
de syften som avses ska vara tillräckligt skyddsvärda för att motivera en 
inskränkning av likabehandlingsprincipen. Regelns närmare innerbörd får 
preciseras i kommande rättspraxis och kan på grund av sin generella 
hållning anpassas väl till ändrade tider med ändrade behov. Till skillnad från 
artikel 6.1 i direktivet framkommer det inte av den svenska bestämmelsens 
ordalydelse att särbehandlingen är tillåten om målen rör 
sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning under 
förutsättning att de medel som används för att uppnå målen är lämpliga och 
nödvändiga. Den svenska regeringen har dock i lagens förarbeten sagt att 
vissa syften som framförallt rör den äldre arbetskraften ska vara legitima. 
Det gäller till exempel att främja äldre arbetstagares möjligheter till vila och 
rekreation eller för att behålla ett arbete. Vad gäller den äldre arbetskraften 
menar man att ett berättigat syfte med särbehandling även kan vara att ge 
den äldre arbetskraften förlängd uppsägningstid eller semester. Detta för att 
göra det möjligt för de äldre arbetstagarna att arbeta till dess att de har rätt 
till ålderspension.93

 
 

En kritik som framkommit är att denna hållning, där man inte preciserar 
utrymmet för tillåten särbehandling, kommer att leda till att tydligheten i 
förbudets omfattning blir lidande.94

                                                 
92 I ärende 2009/452 hos diskrimineringsombudsmannen var den 34-åriga mannens ålder 
avgörande för att han inte tilldelades en anställning. Eftersom arbetsgivaren uttalat att 34-
åringen var för gammal för tjänsten ansåg DO att det var fråga om åldersdiskriminering. 
Efter en förlikning tilldelades den diskriminerande mannen 60 000 kr i ersättning.  

 Att den svenska regeringen inte väljer 
att tillföra bestämmelsen en exemplifierande lista på tillåten särbehandling 
är enligt mig inte svårförståligt. Vad som utgör tillåten särbehandling på 
grund av ålder kan inte preciseras för att alltid vara gällande eftersom 
särbehandlingen berättigas av de social- och arbetsmarknadspolitiska mål 
som gäller för ett avgränsat tidsperspektiv. I takt med att tiderna ändras så 
ändras också målen för social- och arbetsmarknadspolitiken. Detta gör att 
skyddsområdet för diskrimineringsgrundens inte kan definieras i en 
exemplifierande lista som är rättvisande under alla förhållanden. Ett viktigt 
påpekande som man gör i förarbetena är att utrymmet för undantag från 

Ett annat intressant ärende är 2009/216 där Stockholms universitet erbjöd en professor lägre 
lön sedan han pensionerat sig men arbetat vidare med att färdigställa ett projekt hos 
universitetet. Den nya lönen skulle motsvara skillnaden mellan pension och lön men högst 
30 % av den lön han haft sedan tidigare. Efter att professorn avböjt arbetet anställdes en 
yngre arbetstagare med full lön. DO Katri Linna menar att den intjänade pensionen inte ska 
ses som lön. Efter att Stockholms universitet avböjt en förlikning i saken har DO i 
skrivande stund stämt in universitetet till AD med ett yrkande på 300 000 kr i ersättning till 
professorn. Se även diskrimineringsombudsmannens beslut i ärende Jämo 2008/880 som 
har slutat med en förlikning.  
93 Prop. 2007/08:95, s 179. 
94 Prop. 2007/08:95, s 135.  
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diskrimineringsförbuden är litet för samtliga diskrimineringsgrunder. De 
undantagsmöjligheter som man kan använda sig av ska därför tolkas snävt.95

 
  

För att diskrimineringslagen ska kunna fungera effektivt krävs det att 
innehållet i lagens processuella regler gör det praktiskt möjligt att komma åt 
diskriminering. Diskrimineringslagens regler om bevisbörda i 6 kap. 3 § 
DiskL innebär i likhet med motsvarande bestämmelse i arbetslivsdirektivet 
att den som påstår sig ha blivit diskriminerad ska gör det antagligt att 
diskriminering förekommit genom att styrka de omständigheter som ligger 
till grund för påståendet. Personen ska i samband med detta även kunna visa 
att ett missgynnande skett och att en jämförbar situation föreligger. 
Arbetsgivaren ska i fall av påstådd direkt diskriminering bevisa att åtgärden 
som vidtagits inte är diskriminerande.96

 
   

Vad gäller diskriminering på grund av ålder och indirekt diskriminering 
utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna så kommer bedömningen kring 
om diskriminering förekommit att skilja sig från den bedömningen som sker 
vid påstådd direkt diskriminering. Den som påstås ha blivit utsatt för 
diskriminering ska visa att den aktuella bestämmelsen eller åtgärden 
missgynnar den skyddade gruppen. Arbetsgivaren ska i sin tur visa att 
bestämmelsens mål eller målet för åtgärden är tillåten och att de medel som 
används för att uppnå syftet är proportionella.97

 
 

Den som utövar tillsyn över att likabehandling enligt diskrimineringslagen 
efterlevs är enligt 4 kap. 1 § DiskL diskrimineringsombudsmannen.98

 

 
Ombudsmannens har som uppgift att efter medgivande från den enskilde 
föra dennes talan i domstol och utfärda vitesföreläggande. Det enda beslut 
från diskrimineringsombudsmannen som enligt lagen får överklagas är just 
vitesföreläggande vilket kan prövas av nämnden mot diskriminering enligt 4 
kap. 7–16 §§ DiskL.  

Enligt 6 kap. 1 § DiskL ska lagen om rättegång i arbetstvister, nedan kallad 
LRA, vara tillämplig när ett mål rör tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 
18 § DiskL. Vid mål där yrkandena helt eller delvis grundas på påstådd 
diskriminering har arbetsdomstolen kommit att få en sammansättning som 
avviker från den som domstolen brukar ha. Enligt 3 kap. 6 a § LRA ska 
domstolen i diskrimineringsmål vara domför med en ordförande och fyra 
andra ledamöter. Två av ledamöterna ska vara företrädare från arbetstagar- 
respektive arbetsgivarsidan i enlighet med 3 kap. 3 § LRA och resterande tre 
ska inte ha ett partsintresse genom att tillhöra en arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisation, se 3 kap. 2 § LRA. Om båda parterna begär det kan 
domstolen dock ha en sammansättning enligt 3 kap. 6 § vilket medför att 
domstolen kan vara domför med sex eller lägst fyra ledamöter och där 
antalet intresseledamöter kan uppgå till fyra men lägst två. Domstolens 

                                                 
95 Prop. 2007/08:95, s 176. 
96 Källström, Malmberg, 2009, s 91 f och AD 2003 nr 55. 
97 Källström, Malmberg, 2009, s 93. 
98 Fler bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns i lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen.  
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sammansättning i diskrimineringsmål har ändrats för att intresseledamöterna 
inte ska vara i majoritet i diskrimineringsmål. Detta ska enligt regeringen 
minska riskerna för att arbetsdomstolen uppfattas som partisk. Särskilt 
gäller detta i mål som rör lönediskriminering eftersom intresseledamöterna 
sluter kollektivavtal om lönerna på arbetsmarknaden.99

 
 

Inför tillkomsten av diskrimineringslagen diskuterades huruvida 
arbetsdomstolen skulle få fortsätta att handlägga arbetsrättsliga 
diskrimineringsmål. Vissa remissinstanser menade med hänsyn till att 
förbudet mot diskriminering är en mänsklig rättighet och vikten av 
opartiskhet att målen borde handläggas i de allmänna domstolarna. Vad 
gäller lönediskriminering poängterade diskrimineringskommittén att 
intresseledamöterna inte deltar i avgöranden där avtalen som de själva är 
parter i ska bedömas. Kommittén förordade att arbetsdomstolen fortfarande 
skulle få avgöra de arbetsrättsliga diskrimineringsmålen med bakgrund av 
domstolens stora kompetens på arbetsrättens område och sin stora erfarenhet 
av diskrimineringsmål. Utifrån intresset om en enhetlig rättstillämpning var 
regeringen egentligen av den meningen att arbetsdomstolen inte skulle få 
handlägga arbetsrättsliga diskrimineringsmål. Trots detta behöll man 
ordningen som innebär att diskrimineringsmål avgörs både i de allmänna 
domstolarna och arbetsdomstolen eftersom man inte ansåg det lämpligt att 
arbetsrättsliga frågor skulle prövas i de allmänna domstolarna. Detta kan 
leda till den rättspraxis i diskrimineringsmål som uppstår i de allmänna 
domstolarna och i arbetsdomstolen kommer att skilja sig åt.100

 
  

För att främja likabehandling i arbetslivet uppmanar lagen att arbetsgivare 
samverkar med arbetstagarna för att likadana möjligheter ska kunna uppnås 
i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning, se 3 kap. 1 § DiskL. I denna uppräkning kring den 
samverkan som ska ske och de aktiva åtgärder som ska vidtas för att uppnå 
likabehandling nämns inte ålder som en av de uppräknade 
diskrimineringsgrunderna. Detta borde innebära att arbetsgivare inte aktivt 
behöver driva frågor om att lika möjligheter ska kunna uppnås oberoende av 
arbetstagarens ålder.  
 
Enligt 5 kap. 1 § DiskL kan diskrimineringsersättning och ekonomiskt 
skadestånd tillfalla den som i strid med lagen blivit diskriminerad. Enligt 
lagens förarbeten ska det kosta att bryta mot diskrimineringsförbuden med 
bakgrund av att skyddet mot diskriminering är en mänsklig rättighet.101

                                                 
99 Prop. 2008/09:4, s 9 f. 

 
Detta är förenligt med arbetslivsdirektivet som i artikel 17 säger att 
sanktionerna för brott mot likabehandlingsprincipen ska verka 
avskräckande. Diskrimineringsersättningen är en nyskapad ersättningsform 
som gör att domstolarna inte är bunden av den praxis som rörde ersättning 
som tidigare betaldes ut vid olaga diskriminering. Genom sitt preventiva 
syfte är ersättningen speciell till sin karaktär, och är tänkt att ligga högre än 

100 Prop. 2007/08:95, s 422 f. 
101 Prop. 2007/08:95, s 390 f. 
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vad skadestånden gör i brottmål.102

 

 Denna speciella ersättningsform betalas 
endast ut i diskrimineringssituationer som rör anställning, uttagning till 
utbildning för befordran och befordran, se 5 kap. 1 § DiskL. 

3.2 Kvarvarande utrymme för tillåten 
särbehandling på grund av ålder i 
lagen om anställningsskydd 

Vid sidan om diskrimineringslagen har man även efter implementeringen av 
arbetslivsdirektivet bevarat många av de möjligheter till särbehandling som 
anställningsskyddslagen ger utrymme för.103

 

 För att kunna legitimera 
särbehandling på grund av ålder krävs det att särbehandlingen objektivt ska 
kunna rättfärdigas. En åldersgräns som inte är objektivt godtagbar kommer 
att vara direkt diskriminerande och därmed otillåten.  

Bestämmelser som tagits bort efter arbetslivsdirektivets tillkomst var den 
dåvarande regeln i 3 § 1 stycket LAS som medgav att arbetstagare som fyllt 
45 år kunde tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad vid beräkning av 
anställningstid vid turordning för uppsägning, liksom regel i 39 § LAS som 
sa att arbetstagare som fyllt 60 år fick tillgodoräkna sig extra skadestånd. 
Dessa bestämmelser togs bort eftersom de kunde innebära en diskriminering 
av yngre arbetstagare, försvåra för äldre arbetstagare att få anställning och 
verka hämmande för rörligheten på arbetsmarknaden. Motiveringen till 
varför man tog bort de nämna bestämmelserna utvecklades inte vidare av 
regeringen.104

 

 Genom borttagandet har man dock uppmärksammat 
potentiellt åldersdiskriminerande bestämmelser i LAS redan innan förbudet 
mot åldersdiskriminering implementerades i svensk rätt. Detta ligger enligt 
mig i linje med artikel 16 i arbetslivsdirektivet som stadgar att lagar som 
strider mot likabehandlingsprincipen ska upphävas.  

I den följande redogörelsen kommer jag att dela in de olika formerna av 
särbehandling som återfinns i anställningsskyddslagen i särbehandling vid 
anställningens ingående och särbehandling vid anställningens upphörande. 
Denna systematisering följs senare upp i redogörelsen för EU-domstolens 
praxis avseende åldersdiskriminering eller huruvida en tillåten 
särbehandling på grund av ålder föreligger.  
 
Vad gäller särbehandling vid anställningens ingående för arbetstagare över 
67 år så stadgar 5 § fjärde punkten LAS att det är tillåtet att anställa en 
arbetstagare som är över 67 år tidsbegränsat utan att anställningen övergår 
till en tillsvidareanställning efter en viss tidsperiod. Denna bestämmelse 
tillkom för att göra det möjligt för de äldre arbetstagarna att få en mjuk 

                                                 
102 Källström, Malmberg, 2009, s 98.  
103 Prop. 2007/08:95, s 181. 
104 Prop. 2006/07:111, s 40 f. 
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övergång från arbete till pension.105

 

 Stadgandet innebär att till skillnad från 
allmän visstidsanställning och vikariat i 5 § LAS så övergår inte en 
tidsbegränsad anställning av den som fyllt 67 år till en tillsvidareanställning 
efter att arbetstagaren varit tidsbegränsat anställd i två år under en 
femårsperiod. Antalet tidsbegränsade anställningar som den som är 67 år 
kan inneha i följd är därmed obegränsat. Detsamma gäller för den som är 
säsongsanställd enligt 5 § tredje punkten LAS. 

Den 18 mars 2010 skickade kommissionen en formell underrättelse till den 
svenska regeringen med budskapet att den svenska anställningsskyddslagen 
inte lever upp till kraven i klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete bifogat 
till direktiv 1999/70/EU om ramavtalet om visstidsarbete.106 Enligt klausul 5 
i ramavtalet åläggs medlemsstaterna att införa åtgärder för att förhindra 
missbruket av tidsbegränsade anställningar, antingen genom att införa 
bestämmelser om att en förnyad tidsbegränsad anställning behöver ha 
objektiva grunder enligt 5.1.a, att det införs en tidsgräns för fler på varandra 
följande anställningar enligt artikel 5.1.b eller att det införs bestämmelser 
kring hur många gånger en tidsbegränsad anställning får förnyas enligt 
artikel 5.1.c. Enligt rättspraxis från EU-domstolen är medlemsländerna 
förpliktade att begränsa missbruket av tidsbegränsade anställningar genom 
användandet av någon av åtgärderna i klausul 5.1.a-c.107 Den formella 
underrättelsen, som är en steg i den process som gör det möjligt för 
kommissionen att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige108

 

, har bakgrund 
i en anmälan till kommissionen som gjordes av TCO i samband med 
lagändringarna vad avser visstidsanställningarna i 5 § LAS som ägde rum år 
2007.  

Den fackliga organisationen hävdar att Sverige bryter mot klausul 5 i 
ramavtalet genom att inte förhindra missbruk av tidsbegränsade 
anställningar, liksom klausul 8.3 i samma avtal eftersom Sverige genom 
lagändringarna den 1 juli 2007 sänkte skyddsnivån för tidsbegränsat 
anställda. Den svenska lagen kräver inte att objektiva skäl föreligger för att 
en tidsbegränsad anställning ska kunna ingås, och gör det dessutom möjligt 
att kombinera olika typer av tidsbegränsade anställningar så att dessa 
sammantaget kan pågå i nästan en femårsperiod. TCO har hävdat att 
lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2007 stressades fram i en process 
som närmast kan liknas vid summarisk.109

 
  

Kommissionen har föreslagit att Sverige kan motverka ett potentiellt 
missbruk av tidsbegränsade anställningar genom att införa en övre gräns för 
                                                 
105 Prop. 1981/82:71, s 105. 
106 Formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 1999/70/EU av 
den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 
(KOM:s ref. SG-Greffe(2010)D/3836, ärendenummer 2007/4835). 
107 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG). 
108 Artikel 258 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Om medlemslandet inte 
inom två månader följer underrättelsen kan kommissionen komma med ett motiverat 
yttrande som om det inte följs, leder till att kommissionen kan väcka en fördragsbrottstalan 
i EU-domstolen mot det aktuella medlemslandet. 
109 Hamskär, Engblo, 2010. 
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hur många gånger en tidsbegränsad anställning får förnyas eller att göra så 
att tidsgränsen för två år som anställd i allmän visstidsanställning och 
vikariat läggs samman istället för att ha två separata tidsgränser. Man kräver 
att Sverige vidtar åtgärder eftersom det i dagsläget saknas en övre tidsgräns 
för upprepade och varierade tidsbegränsade anställningar tillsammans med 
en fullständig avsaknad av tidsgränser för anställda över 67 år och för 
säsongsarbetare.110

 
  

I svaret på den formella underrättelsen som gavs av den svenska regeringen 
den 21 juni 2010 framgår det att den svenska regeringen fortfarande 
vidhåller att de svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar är 
förenliga med unionsrätten. Man menar att LAS innehåller regler som 
motverkar att ett missbruk av de tidsbegränsade anställningarna uppstår, till 
exempel genom regeln om företrädesrätt till återanställning i 25 § LAS och 
bestämmelsen i 36 § LAS som medför att lagstridiga tidsbegränsade 
anställningar kan förklaras gälla tills vidare.111

 

 Sammantaget utgör detta 
system enligt regeringen ett tillräckligt hinder mot att missbruk av 
visstidsanställningar uppstår.  

Vad gäller tidsbegränsade anställningar för arbetstagare över 67 år säger 
regeringen att ”särskilda överväganden” ligger bakom möjligheten att träffa 
tidsbegränsade anställningsavtal med personer över 67 år. Syftet med 
bestämmelsen är enligt regeringen att möjliggöra för äldre arbetstagare att 
fortsätta arbeta och göra så att man inte ska behöva genomgå rättsprocesser 
kring saklig grund för uppsägning i 7 § LAS där arbetstagaren sägs upp av 
skäl som är hänförliga till dennes ålder. Man menar också att klausul 5.1 i 
ramavtalet innebär att reglerna för att förhindra missbruk kan anpassas till 
olika kategorier av arbetstagare. Regeringen menar att arbetstagare över 67 
år är en speciell grupp arbetstagare i detta avseende. Detta gör enligt 
regeringen att man inte behöver införa någon av de tre åtgärder som räknas 
upp i klausul 5.1 eftersom medlemsländerna med hänsyn till utrymmet för 
skönsmässiga bedömningar och avgöranden från EU-domstolen kring 
ramavtalet kan avgöra om man ska införa dem eller om redan existerande 
lagliga åtgärder kan utnyttjas för att förhindra ett missbruk.112

 
 

Vad gäller särbehandling vid anställningens upphörande kan följande 
nämnas. En för uppsatsen mycket viktig bestämmelse återfinns i 32 a § 
LAS. Här ges arbetstagare en rätt att kvarstå i sin anställning till utgången 
av den månad där denna fyller 67 år, om annat inte följer av LAS. 
Bestämmelsen är enligt 2 § LAS e contrario tvingande vilket innebär att 
                                                 
110 Formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 1999/70/EU av 
den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 
(KOM:s ref. SG-Greffe(2010)D/3836, ärendenummer 2007/4835). 
111 Man argumenterar även utifrån 15 § LAS angående det besked som en tidsbegränsat 
anställd arbetstagare kan få om att anställningen upphör liksom 28 § LAS som stadgar att 
en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska underrätta den lokala fackliga organisationen om 
att ett avtal om tidsbegränsad anställning har ingåtts.  
112 Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1999/70/EU av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG-Greffe(2010)D/3836, ärendenummer 2007/4835). 
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kollektivavtal och enskilda avtal som föreskriver avgångsskyldighet innan 
67 års ålder är ogiltiga.113

 
 

Bakgrunden till bestämmelsen har att göra med dess nära koppling till de 
regler som gäller för rätten till pension och livsinkomstprincipen.114 
Principen innebär att arbetstagare kan intjäna en pensionsgrundande 
inkomst så länge denne arbetar, vilket är ett incitament att arbeta även i 
högre ålder. Ett längre yrkesliv ger då en högre pension. För att klara av de 
demografiska förändringarna som väntar där allt färre yrkesverksamma ska 
komma att försörja allt fler pensionärer, kommer fler att behöva arbeta 
längre upp i åldrarna.115 Från gemenskapen har kommissionen uttalat att det 
krävs att äldre stannar kvar i yrkeslivet för att samhället ska klara av att bära 
kostnaderna av pensionssystemen.116 Även rådet har ett mål om att 
pensionsåldern måste höjas inom unionen med fem år, och detta mål önskas 
vara uppfyllt redan år 2010.117

 
  

Efter fyllda 67 år anser den svenska lagstiftaren att anställningsskyddet i 
stora delar ska upphöra, eftersom arbetstagaren vid den åldern har rätt till 
garantipension och därmed sin försörjning tryggad. Vid denna ålder anser 
man att arbetstagaren har hunnit arbeta och tjänat in en pensionsrätt som 
borde vara tillfredställande.118 Eftersom arbetstagaren har sin försörjning 
tryggad behöver den inte ett lika fullgott anställningsskydd som de 
arbetstagare som inte omfattas av garantipension. Efter en anmälan till 
diskrimineringsombudsmannen där bestämmelsens giltighet ifrågasattes 
uttalade DO att bestämmelsen ansågs förenlig med arbetslivsdirektivet.119

 
  

Enligt 33 § LAS ska den arbetsgivare som önskar utnyttja möjligheten till 
avgångsskyldighet i 32 a § LAS skriftligen underrätta arbetstagaren om 
detta minst en månad i förväg. För att avsluta anställningen krävs därför 
ingen uppsägning med saklig grund enligt 7 § LAS, vilket innebär att 
arbetstagaren i detta fall saknar en betydande del av sitt anställningsskydd. 
Vill arbetsgivaren säga upp arbetstagaren efter att denne fyllt 67 år, eller har 

                                                 
113 För avtal om avgångsskyldighet som redan är ingångna finns det dock vissa undantag. 
Enligt övergångsbestämmelserna till lagändringen av 32 a § LAS och 33§ LAS (SFS 
2001:298) hade nämligen kollektivavtal som stadgade en avgångsskyldighet vid en ålder 
lägre än 67 år giltighet till och med år 2002. Även enskilda avtal som ingåtts innan lagens 
ikraftträdande och som innehöll en lägre ålder för avgångsskyldighet skulle ha fortsatt 
giltighet, se prop. 2000/01:78, s 45. Att dessa avtal gavs fortsatt giltighet förklaras av att 
lagändringar enbart tillämpas på de rättsförhållanden som uppstår efter att en lag träder 
ikraft, se prop. 1975/76:105 bil. 1, s 520. Rätten att kvarstå i anställningen begränsas 
slutligen också av möjligheten att säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl i enlighet med 7 § LAS. Se även AD 2010 nr 36.  
114 Bruun, Lindström, 2003/04 s 696. 
115 Numhauser-Henning, 2000, s 278 f.  
116 KOM (2002) 737 slutlig. 
117 EGT C 260/3. 
118 Bruun, Lindström, 2003/04 s 702 och SOU 1994:20, s 346. 
119 Diskrimineringsombudsmannen ärende 2009/1491. Man hänvisade bland annat till den 
rättspraxis som förekommit i EU-domstolen där frågan om huruvida det är förenligt med 
arbetslivsdirektivet att på förhand fastställa en åldersgräns för avgångsskyldighet bedömts. 
För en redogörelse och utredning kring denna rättstillämpning se kapitel 4.  



 32 

arbetsgivaren missat tidsfristen i 33 § LAS, kommer det att krävas saklig 
grund för uppsägning enligt 7 § LAS.120 Denna bedömning kan dock enligt 
förarbetena och arbetsdomstolens rättspraxis komma att påverkas av att 
arbetstagaren har uppnått pensionsåldern och att åldern för 
avgångsskyldighet har passerats.121

 

 33 § LAS är genom 2 § fjärde stycket 
LAS dispositiv, vilket möjliggör för avvikelser i kollektivavtal mellan 
arbetsmarknadens parter som godkänts på central nivå. 

Även om en anställning inte upphör vid åldern för avgångsskyldighet enligt 
32 a och 33 §§ LAS, så kommer anställningsskyddet för den arbetstagare 
som kvarstår i anställning efter 67 års ålder att vara klart begränsat. Enligt 
33 § LAS mister nämligen arbetstagarna rätten till förtur vid turordning i en 
arbetsbristssituation enligt 22 § LAS och de kan inte åberopa skyddet i 23 § 
LAS om nedsatt arbetsförmåga. Likaså mister de företrädesrätten till högre 
sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS liksom till återanställning enligt 25 § 
LAS. Uppsägning för de äldre arbetstagarna kommer enbart att uppgå till en 
månad samtidigt som de är först i turordningslistan vid 
uppsägningssituationen, se 33 § LAS. 
 
Av redogörelsen ovan framgår alltså att arbetstagare som är under 67 år 
kommer att omfattas av ett fullgott anställningsskydd genom kravet på 
saklig grund i 7 § LAS. Efter 67 års ålder kan man under en begränsad tid 
säga upp arbetstagaren utan hänvisning till saklig grund, men kravet på 
saklig grund för anställningens upphörande kommer att gälla om 
anställningen inte avslutas i samband med att arbetstagaren blir 67 år. Hur 
väl denna ordning stämmer överens med de möjligheter som unionssrätten 
ger för särbehandling på grund av ålder kommer att bli en viktig del i 
analysen framöver.122

 
  

Den svensk anställningsskyddslagen innehåller även regler som indirekt 
gynnar den äldre arbetskraften. Anställningstidens längd påverkar, vilket 
indirekt tenderar att gynna äldre arbetstagare, och vid lika anställningstid 
ger man i till exempel 22 § LAS fortfarande förtur till den äldste 
arbetstagaren vid lika anställningstid i uppsägningssituationer. Detsamma 
gäller vid förtur till högre sysselsättningsgrad i 25 a § LAS. Dessa regler 
tillämpas inte om arbetstagaren fyllt 67 år, se ovan.  
 
Regeringen har i propositionen till den nya diskrimineringslagstiftningen 
uttalat att bestämmelserna i LAS som redogjorts för ovan avser att skydda 
äldre arbetstagare eller finns för att främja en välfungerande arbetsmarknad 
och sysselsättningspolitik.123

                                                 
120 Bruun, Lindström, 2003/04, s 696 ff. 

 Svenskt näringsliv betonade i sitt 
remissyttrande till diskrimineringskommitténs slutbetänkande att dagens 
problem med ungdomsarbetslöshet inte gynnas av en reglering som avser att 
skydda äldre arbetstagare. Man menar att behovet av att skydda den äldre 

121 AD 1987 nr 34. 
122 Bruun och Lindström är kritiska till den svenska regleringen, se Bruun, Lindström, 
2003/04, 696 ff. 
123 Prop. 2007/08:95, s 183. 
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arbetskraften inte är lika framträdande idag som det tidigare har varit vilket 
gör att man ifrågasätter om mål som gynnar äldre arbetstagare är 
berättigade.124 Regeringen anser dock att det är en godtagen princip inom 
den svenska sysselsättningspolitiken att främja äldre arbetstagare så att de 
kan behålla sin anställning. Därför menar regeringen att yngre arbetstagares 
intressen även fortsättningsvis får ge vika för de äldres i svensk rätt.125

 
  

Regeringen anser att bestämmelserna i LAS om särbehandling på grund av 
ålder är förenliga med EU-rätten, och att de fritt ska kunna tillämpas utan att 
leda till att en diskrimineringssituation uppstår.126

 

 Om rättsläget är så klart 
som regeringen hävdar kommer även det att bli föremål för diskussion i den 
avslutande analysen, efter genomgången av EU-domstolens praxis vad 
gäller åldersdiskriminering och tillåten särbehandling på grund av ålder.  

3.3 Särbehandling på grund av ålder i 
kollektivavtal 

Särbehandling på grund av ålder är vanligt förekommande i kollektivavtalen 
på den svenska arbetsmarknaden. SACO och TCO menar att bestämmelser i 
kollektivavtal som innebär en särbehandling på grund av ålder syftar till att 
skydda eller främja vissa åldersgrupper och ska enligt de fackliga 
organisationerna inte uppfattas som kränkningar.127 TCO och LO 
efterfrågade till och med att det i lagstiftningen skulle införas en presumtion 
för att bestämmelser i kollektivavtal som byggde på 2 kap. 2 § 4 p. LAS 
skulle vara tillåtna, något som den svenska regeringen inte kunde gå med 
på.128

 
  

Den särbehandling som förekommer i de svenska kollektivavtalen avser 
främst särskilda semesterregler som innebär att äldre arbetstagare 
tillerkänns fler semesterdagar liksom regler om avgångsskyldighet vid 67 
års ålder i enlighet med 32 a § LAS. En arbetstagares ålder kan också 
påverka längden på dennes uppsägningstid.  
 
Eftersom bestämmelser om avgångsskyldighet har kommit att bedömas av 
EU-domstolen är det intressant att visa några exempel på bestämmelser om 
avgångsskyldighet som förekommer i de svenska kollektivavtalen med stöd 
av LAS. Frågan om fler semesterdagar liksom längre eller kortare 

                                                 
124 Svenskt Näringslivs remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning. 
125 Prop. 2007/08:95, s 183. Bakgrunden till skyddsintresset för den äldre arbetskraften 
härstammar ursprungligen från den så kallade äldrelagstiftningen från 1971. Se lagen 
(1971:149) om anställningsskydd för äldre arbetstagare och Numhauser-Henning, 2000, s 
284. 
126 Prop. 2007/08:95, s 183 f. 
127 TCO:s och SACO:s remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning. 
128 TCO:s remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen diskrimineringslagstiftning och 
prop. 2007/08:95, s 172 och 181. 
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uppsägningstid för äldre arbetstagare har inte bedömts av EU-domstolen 
men kommer att kommenteras i uppsatsens analysdel.  
Vad gäller kollektivavtalsreglering kring antalet semesterdagar beroende på 
arbetstagarens ålder kan följande nämnas. DO har uttalat att 
arbetsmarknadens parter portionerat ut semestern för att möjliggöra för äldre 
arbetstagare att återhämta sig och för att göra det möjligt för de anställda att 
kombinera familjeliv och yrkesliv. Sådana regler som ger fler semesterdagar 
till äldre arbetstagare ska därför enligt DO vara tillåtna utan att komma i 
konflikt med diskrimineringslagen.129

 
  

I Huvudöverenskommelsen (HÖK) har Sveriges Kommuner och Landsting 
tecknat kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, 
Fackförbundet SKTF, Ledarna, Akademikerförbundet SSR, 
Teaterförbundet, AkademikerAlliansen, Lärarförbundets, Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd, Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet. 
En del av HÖK utgörs av de allmänna bestämmelserna (AB). I AB 27 § 
mom. 5 stadgas att arbetstagare som fyller 39 år under intjänandeåret får 25 
semesterdagar, vid det intjänandeår man fyller 40 år kvalificerar man sig till 
31semesterdagar och ytterligare en semesterdag vid det intjänandeår 
arbetstagaren fyller 50 år.  
 
I Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan 
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Unionen, Ledarna, Sveriges 
Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och 
Sveriges Arkitekter finns en bestämmelse som innebär att arbetstagare som 
är under 40 år har rätt till 25 semesterdagar, och sedan 29 semesterdagar 
från det intjänandeår som arbetstagaren fyller 40 år, se 9 § mom. 3:1. 
 
Efter att 32 a § i LAS tillkommit med innerbörden att arbetstagaren ges en 
rätt att kvarstå i anställning till 67 års ålder har regler som stadgar 
avgångsskyldighet vid 65 år tagits bort från kollektivavtalen.130

 
  

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan 
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Unionen, Ledarna, Sveriges 
Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och 
Sveriges Arkitekter innehåller till exempel en bestämmelse om 
avgångsskyldighet vid 67 års ålder i 13 § mom. 3:5. Detta kollektivavtal 
innehåller också en bestämmelse som i likhet med LAS ger en arbetstagare 
som är över 67 år en månads uppsägningstid, se 13 § mom 3:4. 
 
Heltidsanställda brandmän som har varit anställda i 30 år, varav minst 25 år 
i aktiv utryckningstjänst, har en möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder 

                                                 
129 Diskrimineringsombudsmannen ärende 2009/80. 
130 Ett exempel på detta är AB 01 § 17 mom. 1 som tidigare stadgat avgångsskyldighet vid 
65 års ålder. Denna bestämmelse upphörde att gälla efter den 31 december 2002. Även det 
branschavtal som omfattade samtliga berörda inom LO-förbunds organisationsområde som 
var anställda vid företag anslutna till Almega Samhallförbundet och som gällde mellan 
2001-2004 stadgade avgångsskyldighet vid 65 års ålder enligt 18 § mom 3 i branschavtalet.  
 



 35 

genom avtalspension från KAP-KL. Brandfacket omfattas också av de 
regler kring semester som finns i HÖK. 
HÖK innehåller även bestämmelser som i vissa fall ger äldre arbetstagare 
längre uppsägningstid än övriga arbetstagare. Från den i 33 § mom. 1 
angivna uppsägningstiden på 6 månader gäller för arbetstagare som är över 
40 år och som har varit anställda under minst 10 år en uppsägningstid om 1 
år då anställningen upphör för att organisationen förändrats eller 
arbetsuppgifterna upphört.  
 
Redogörelsen visar att de möjligheter till särbehandling på grund av ålder 
som LAS bland annat ger utrymme för faktiskt utnyttjas av 
arbetsmarknadens parter. I likhet med den svenska lagstiftarens intentioner 
förefaller dessa bestämmelser främst att vara skapade för att främja 
sysselsättningen för den äldre arbetskraften.  
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4 Åldersdiskriminering eller 
tillåten särbehandling enligt 
EU-domstolens rättspraxis 

4.1 Förbudet mot åldersdiskriminering 
som en allmän unionsrättslig princip 

EU-domstolens första avgörande i ett mål där förbudet mot 
åldersdiskriminering stod i centrum var i fallet Mangold131

 

 som avgjordes 
den 22 november 2005. Werner Mangold var 56 år gammal när han blev 
tidsbegränsat anställd i enlighet med en tysk lagstiftning som tillät 
tidsbegränsade anställningar för personer över 52 år utan begränsningar i tid 
och omfattning. Detta förutsatte dock att den tidsbegränsade anställningen 
inte hade ett nära samband med en tidigare tillsvidareanställning hos samma 
arbetsgivare. Mangold menade att denna lagstiftning inte var förenlig med 
vare sig direktiv 2000/78/EU eller klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete. 
Domstolen som hänsköt målet till EU-domstolen var även den tveksam till 
om bestämmelsen var förenlig med unionsrätten, både med bakgrund av 
direktivet liksom ramavtalet om visstidsarbete.  

Frågan som hänsköts till EU-domstolen var därför om artikel 6 i 
arbetslivsdirektivet utgjorde hinder mot att anställningsavtal med personer 
över 52 år tidsbegränsas utan någon objektiv grund.  
 
Möjligheten att visstidsanställa personer över 52 år utan begränsning hade 
tillkommit med syftet att underlätta för äldre personer att återinträda på 
arbetsmarknaden. Målet att underlätta för äldre personer att få ett arbete 
ansågs vara legitimt av EU-domstolen speciellt eftersom målet tidigare hade 
godkänts av kommissionen. När medlemsländerna fastställer sina mål för 
sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken besitter de enligt EU-
domstolen också ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar. 
 
För att lagstiftningen skulle vara förenlig med direktivet krävdes inte bara 
att målet med bestämmelsen var legitimt, utan även att de medel som 
användes för att uppnå målet var nödvändiga och lämpliga. När den tyska 
lagstiftarens mål med den aktuella bestämmelsen var att underlätta för äldre 
personer att få ett arbete, var åldersgränsen enligt EU-domstolen varken 
lämpligt eller nödvändig. Den tog nämligen inte hänsyn till om personen 
hade varit arbetslös under en längre tid eller vid tidpunkten för den 
tidsbegränsade anställningen. Domstolen menade att det inte var godtagbart 
att personer som var över 52 år under resten av sitt yrkesverksamma liv 
skulle omfattas av ett svagare anställningsskydd än övriga arbetstagare. Det 

                                                 
131 Mål C-144/04 Werner Mangold v. Rüdiger Helm. 
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som var avgörande i målet var att man inte kunde visa att åldergränsen på 52 
år var objektivt nödvändig för att främja de äldres återinträde på 
arbetsmarknaden.  
 
När Mangold blev tidsbegränsat anställd med stöd av den nationella 
lagstiftningen hade tidsfristen för Tyskland att införliva arbetslivsdirektivet 
inte gått ut. Att direktivet inte var införlivat i den nationella rätten hade dock 
enligt domstolen inte någon inverkan på domslutet. Detta för att 
medlemsländerna enligt tidigare rättspraxis ska avhålla sig från att vidta 
åtgärder som äventyrar direktivets resultat under tidsfristen för 
införlivandet. Det som skapat mest debatt kring Mangold är att EU-
domstolen konstaterar att principen om likabehandling inte har tillkommit 
genom arbetslivsdirektivet, utan att den har sina rötter i medlemsländernas 
gemensamma konstitutionella traditioner och i olika internationella 
överenskommelser. Även om man därför inte har införlivat 
arbetslivsdirektivet, som verkar som en allmän ram för att bekämpa 
diskriminering, måste medlemsländerna respektera den allmänna principen 
om likabehandling, särskilt på grund av ålder. Domstolen grundade alltså 
sin dom i målet på den allmänna principen om förbud mot diskriminering på 
grund av ålder liksom artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.  
 
EU-domstolens avgörande har blivit föremål för kritik bland domstolens 
generaladvokater, liksom i den internationella doktrinen.132 Man har bland 
annat kritiserat uttalandet om att likabehandlingsprincipen och 
medlemsländernas konstitutionella traditioner skulle inbegripa ett förbud 
mot diskriminering på grund av ålder. Man menade istället att arbetet med 
att bekämpa diskriminering på grund av ålder hade tillkommit genom 
antagandet av artikel 13133

 
 och arbetslivsdirektivet.  

Eftersom parterna i målet var två privata rättssubjekt har man i doktrin även 
diskuterat vilken verkan som en allmän unionsrättslig princip kan ha i 
horisontella förhållanden. Det är sedan en lång tid tillbaka fastslaget att 
unionsrättsliga principer kan åberopas mot staten i vertikala förhållanden 
liksom då de allmänna principerna upptagits i en fördragsbestämmelse.134

                                                 
132 Muir, 2006, s 889, Kilpatrick, 2009, s 186, Schmidt, 2006, s 516 och till exempel 
generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i Bartsch, generaladvokat Mazáks förslag 
till avgörande i Palacios de la Villa och generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i Ole 
Andersen. Kokott antyder att EU-domstolen genom ett ”konstgrepp” gjort det möjligt för 
sig att kunna bedöma diskrimineringssituationer där arbetslivsdirektivet inte är direkt 
tillämpligt.  

 
Domstolen valde att inte utreda frågan om principernas verkan i horisontella 
förhållanden utan sa istället att den unionsrättsliga principen om förbud mot 
diskriminering på grund av ålder hade företräde framför den nationella 

133 Numera artikel 19 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
134 Se mål Walrave och Koch v. Association Union Cycliste Internationale där det 
framkommer att diskrimineringsförbudet på grund av nationalitet inte enbart kan riktas mot 
staten utan även på privata organisationer kring kollektiv reglering av betald anställning 
och tillhandahållande av tjänster. Generaladvokat AG Sharpston påpekar i sitt förslag till 
avgörande i Bartsch att likabehandlingsprincipen inte knyter an till en unionsrättslig 
bestämmelse vilket gör att åldersdiskriminering som en del av denna mer allmänna princip 
inte kan ha vare sig vertikal eller horisontell verkan. 
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rätten. Detta innebar att den nationella bestämmelsen inte skulle tillämpas i 
fall den inte kunde göras förenlig med den allmänna principen.  
 
När det kommer till frågan om direktivs betydelse i horisontella förhållande 
har det i Ratti135 framkommit att ett direktiv inte kan ha direkt effekt så 
länge tidsfristen för dess införlivande inte gått ut. Ett direktiv kan enligt 
Marshall136 inte heller med hänsyn till rättssäkerheten skapa skyldigheter 
för enskilda rättsubjekt utan enbart för medlämsländerna.137 I fallet Mangold 
problematiseras inte frågan om hur direktivet användes i tvisten som rörde 
två privaträttsliga subjekt. Direktivet tillämpas inte utan det är den allmänna 
principen som inryms i direktivet som tillämpas horisontellt.138

 
  

Sedan domen i målet Mangold har den tyska lagstiftningen förändrats så att 
det numera krävs att den arbetstagare som är över 52 år och som anställs 
tidsbegränsat ska ha varit arbetslös i minst fyra månader samtidigt som den 
tidsbegränsade anställningen maximalt får innehas under fem år. Genom 
denna förändring tas hänsyn till arbetstagarens speciella situation vilket kan 
göra att bestämmelsen är tillåten med bakgrund av EU-domstolens 
avgörande i Mangold. Den högsta arbetsdomstolen Bundesarbeitsgericht 
gav efter att målet återkommit till Tyskland företräde åt den unionsrättsliga 
principen framför den nationella rätten i sitt avgörande. Det som är 
problematiskt för tyskt vidkommande är att det enbart är 
författningsdomstolen Bundesverfassungsgericht som enligt det tyska 
rättssystemet kan förklara att nationella lagar inte är tillämpliga. I sina 
tidigare avgöranden har domstolen genom tolkningar av den nationella 
rätten försökt avgöra mål på ett sätt som är förenligt med unionsrätten. I 
detta fall fanns det dock inga nationella regler om förbud mot 
åldersdiskriminering att tolka vilket innebar att den nationella lagen som 
tillät tidsbegränsade anställningar för dem över 52 år faktiskt behövde 
åsidosättas. Rüdiger Helm som var Mangolds motpart i avgörandet ser ett 
åsidosättande av den nationella rätten som ett ingrepp i hans rättigheter och 
som en kränkning av maktdelningen och rättsstatens principer.139

 
    

I målet Bartsch140

                                                 
135 Mål 148/78 Pubblico Ministero v. Tullio Ratti. 

 som avgjordes den 23 september 2008 fick EU-domstolen 
tillfälle att vidareutveckla sina resonemang om den allmänna principen om 
förbud mot diskriminering på grund av ålder. Man uttalade här att den 
allmänna principen om förbudet mot diskriminering på grund av ålder 
enbart kunde åberopas inom de områden som var reglerade av unionsrätten. 
Det aktuella målet gällde en pensionsordning som var yrkesbaserad där de 
efterlevande makarna inte kom i åtnjutande av pension i fall de var 15 år 
yngre än den avlidne maken. Birgit Bartsch man som var 21 år äldre än 

136 Mål 152/84 Marshall v. Southhampton and South West Hampshire Area Health 
Authority. 
137 Mål C-201/02 The Queen, on the application of Delena Wells v. Secretary of state for 
transport, local government and the Regions och Kelly, Esther, 2006, s 73 f. 
138 Thomas, 2006, s 241. 
139 Shlachter, 2008.  
140 Mål C-427/06 Birgit Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge 
GmbH. 
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henne själv, dog år 2004. Vid makens dödsfall hade arbetslivsdirektivet inte 
införlivats i den nationella rätten. Frågan för EU-domstolen var om Bartschs 
situation omfattades av reglering från unionens sida så att det var möjligt för 
henne att hävda åldersdiskriminering med stöd av unionsrätten. En koppling 
till unionsrätten kunde enligt domstolen inte uppkomma genom artikel 13 
eller genom arbetslivsdirektivet innan tiden för dess implementering gått ut. 
Till skillnad från de aktuella bestämmelserna i Mangold var dock de 
riktlinjer för pension som målet avsåg inte tillkomna som en 
implementering av unionsrätten. I Mangold hade ju bestämmelserna som 
var under prövning tillkommit för att implementera direktivet om 
visstidsarbete. Eftersom riktlinjerna inte tillkommit som en implementering 
av unionsrätten kunde Bartsch inte åberopa principen mot förbud mot 
åldersdiskriminering i det aktuella ärendet. 
 

4.2 Särbehandling på grund av ålder vid 
anställningsförhållandets ingående  

De mål från EU-domstolen som ska redogöras för här är målen Mangold 
angående åldersgränser för att tidsbegränsa anställningsavtal, och målet 
Wolf141

 

 som rör tillämpningen av verkliga och avgörande yrkeskrav enligt 
artikel 4.1 i direktivet.  

I redogörelsen för målet Mangold har det redan framkommit att det strider 
mot den allmänna principen om förbud mot diskriminering på grund av 
ålder att ha en åldersgräns på 52 år för att obegränsat tillåta tidsbegränsade 
anställningar trots att syftet med bestämmelsen är att underlätta för äldre 
arbetstagare att återinträda på arbetsmarknaden är legitimt. Bestämmelsen 
ansågs vara diskriminerande eftersom den inte tog hänsyn till om personen 
som den tillämpades på hade svårigheter att få ett arbete och då man ansåg 
att åldersgränsen på 52 år inte var tillräckligt väl framskriden för att 
legitimera en försvagning av anställningsskyddet. 
 
Ett mål som handlar om särbehandling på grund av ålder som ett verkligt 
och avgörande yrkeskrav vid anställningsförhållandets ingående är målet 
Wolf. Målet handlade om Colin Wolf som var född den 9 december 1976 
och som den 4 oktober 2006 ansökte till en tjänst inom brandkårens tekniska 
avdelning på mellannivå. Wolfs ansökan kom dock inte att beaktas i 
anställningsförfarandet eftersom han vid ansökningstillfället var äldre än 30 
år, vilket enligt den tyska nationella lagen var den högsta åldersgränsen för 
anställning på mellannivå inom brandkårens tekniska avdelning.  
 
Den allmänna lagen om likabehandling som hade inneburit ett införlivande 
av arbetslivsdirektivet, innehöll ett förbud mot diskriminering på grund av 
ålder men stadgade också en möjlighet att föreskriva en högsta åldergräns 
för rekrytering med tanke på den anställningstid som skulle fullgöras innan 

                                                 
141 Mål C-229/08 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main. 
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pensionering. I lagen om offentlig anställning framgick att pensionsåldern 
för polismän var 60 år och att även brandmän omfattades av bestämmelsens 
tillämpningsområde. Efter att inte ha beaktats i anställningsförfarandet 
hävdade Wolf att åldersbegränsningen på 30 år stred mot den allmänna 
lagen om likabehandling.  
 
Frågorna som hänsköts till EU-domstolen var flera. Man undrade främst om 
det var ett berättigat mål att genom åldersgränser säkerställa att de offentligt 
anställa var i tjänst under en längre tidsperiod. Man ville också få svar på 
om det var ett legitimt mål enligt direktivet att begränsa kostnaderna för 
socialförsäkringen. Man undrade även om det var förenligt med artikel 6.1 i 
direktivet att ha ett mål som gick ut på att åldersfördelningen inom ett visst 
yrke var jämn och om målet att försäkra sig om en viss anställningslängd 
innan pensionering var berättigade enligt artikel 6.1 i direktivet. Man ville 
slutligen få ett utlåtande kring om den aktuella åldersgränsen på 30 år var 
lämplig och nödvändig för att uppnå dessa mål.  
 
Syftet med åldersbegränsningen för anställning inom brandkårens tekniska 
avdelning på mellannivå var att möjliggöra för yrkesbrandkårens tekniska 
avdelning att vara välfungerande och funktionsduglig. Eftersom de fysiska 
kraven för att kunna utföra de aktuella arbetsuppgifterna142 var 
utomordentligt höga ansåg den tyska lagstiftaren att det enbart var möjligt 
för yngre personer att utföra dem på ett tillfredställande sätt. Man hänvisade 
till medicinska studier som påvisade samband mellan åldrande och minskad 
prestationsförmåga143,vilket styrkte påståendet om att äldre arbetstagare inte 
under lika lång tid som yngre arbetstagare kunde utföra fysiskt krävande 
arbetsuppgifter. För brandkåren var det enligt den tyska regeringen viktigt 
att en majoritet av de anställda uppfyllde de fysiska kraven och kunde arbeta 
med de fysiskt påfrestande arbetsuppgifterna under en relativt lång period 
efter anställningens ingående.144

 
  

EU-domstolen påpekade att åldersbegränsningen skulle prövas mot artikel 
4.1 som ett verkligt och avgörande yrkeskrav eftersom Wolf på grund av sin 
ålder inte antagits till det särskilda urvalsförfarande där den fysiska 
lämpligheten bland de sökande undersöktes. Efter den relativt omfattande 
och väldokumenterade redogörelsen för de fysiska krav som ställdes på de 
anställda inom den berörda yrkeskategorin konstaterade EU-domstolen 
följande. Med beaktande av skäl 18 i direktivets ingress som säger att 
direktivet inte ska innebära att räddningstjänsten, med tanke på intresset av 
att vara funktionsduglig, skulle behöva anställa personer som inte klarar av 
att utför arbetsuppgifterna var det enligt artikel 4.1 i direktivet ett berättigat 
mål att säkerställa att brandkåren var välfungerande och funktionsduglig. 
EU-domstolen ansåg att åldersgränsen på 30 år var lämplig och 

                                                 
142 I arbetsuppgifterna ingick bland annat att bekämpa bränder, rädda nödställda människor, 
skydda samhället från farliga djur och underhålla utryckningsfordon. 
143 Man kunde presenterna forskningsrön som visade att åldrandet medförde försämrad 
kapacitet för lungorna, muskulaturen och uthålligheten.  
144 Om arbetstagaren var 30 år vid anställningstillfället räknade man med en 
tjänstgöringsperiod för denne om 15-20 år med fysiskt krävande arbetsuppgifter.   
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lagstiftningen ansågs därför vara proportionerlig och förenlig med 
arbetslivsdirektivet.  
 
I detta fall kunde den tyska regeringen alltså genom forskningsrön påvisa ett 
samband mellan åldrande och minskad prestationsförmåga, och EU-
domstolen identifierade den fysiska förmågan som ett verkligt och 
avgörande yrkeskrav i enlighet med artikel 4.1.145

 
  

Enligt mig så följer det av målet Wolf att det som ett verkligt och avgörande 
yrkeskrav enligt artikel 4.1 i direktivet kan krävas att de som arbetar med 
fysiskt påfrestande arbete inom räddningstjänsten har en god fysisk 
förmåga. EU-domstolen har accepterat forskningsrön som visar att den 
fysiska förmågan avtar ålderrelaterat, vilket kan legitimera en särbehandling 
på grund av ålder relaterad till den äldre arbetstagarens fysiska kapacitet. 
För att ordningen ska vara legitim krävs dock även att målet med 
särbehandlingen är godtagbart. EU-domstolen har ansett att ett legitimt mål 
vad avser räddningstjänsten är att säkerställa att denna är funktionsduglig. 
Ett viktigt påpekande för den fortsatta redogörelsen av EU-domstolens 
rättspraxis är att uppmärksamma att den tyska regeringen i fallet Wolf 
understödde sina resonemang med en relativt omfattande medicinsk 
argumentation. Man nöjde sig inte med att enbart framföra allmänna 
påståenden om att äldre personer inte har den fysiska kapaciteten som krävs 
för arbetet, utan kunde stödja påståendet med forskningsrön. Diskussionen 
om hur den fysiska prestationsförmågan förhåller sig till ålder kommer att 
diskuteras ytterligare i målet Petersen146

 
 under kapitel 4.4.  

I sammanhanget är det även intressant att uppmärksamma ett mål som 
anhängiggjorts hos EU-domstolen men där det i skrivande stund varken 
avkunnats dom eller kommit ett förslag till avgörande från någon av EU-
domstolens generaladvokater. I målet Prigge m.fl.147

 

 ställs frågan om artikel 
2.5, artikel 4.1 och/eller artikel 6.1 och/eller den allmänna unionsrättsliga 
principen som förbjuder en nationell bestämmelse i ett kollektivavtal som av 
säkerhetsskäl har en högsta åldersgräns för piloter på 60 år. Av frågan 
framkommer det inte om säkerhetsskälen hänför sig till den fysiska eller till 
den mentala prestationsförmågan hos piloter.  

Enligt mig så kan man med stöd av fallet Wolf konstatera att en högsta 
åldersbegränsning för arbete inom ett mycket fysiskt krävande yrke kan 
legitimera en särbehandling av äldre arbetstagare enligt artikel 4.1 som ett 
verkligt och avgörande yrkeskrav. Målet att försäkra sig om att flygningar är 
                                                 
145 Magar, 2010. Enligt Peter Bergh, förhandlingschef hos Brandfacket, är brandmän i 
Sverige antingen deltids- eller heltidsanställda där den första kategorin sysselsätter omkring 
75 % av arbetstagarna. I rekryteringsprocessen till brandman finns ingen högsta åldersgräns 
för att bli anställd men den fysiska förmågan som avtar åldersrelaterat avgör vem som i 
praktiken kan arbeta som brandman. Det finns även krav på att man ska kunna fullgöra den 
nödvändiga utbildning som krävs för arbetet som brandman i rimlig tid. 
146 Mål C-341/08 Dominica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe. 
147 Mål C-447/09 Reinhardt Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach v. Deutsche 
Lufthansa AG. 
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säkra kommer med största sannolikhet att anses vara legitimt. Den centrala 
frågan är om piloter över 60 år kan medföra säkerhetsrisker vilket motiverar 
den högre åldersgränsen? Om man kan identifiera säkerhetsrisker med att 
personer är över 60 år är piloter och stödjer detta med forskningsrön, då kan 
åldersgränsen på 60 år mycket väl vara proportionerlig och tillräckligt 
framskriden för att motivera en särbehandling på grund av ålder. 
   

4.3 Beaktande av anställningstid i 
samband med anställningens 
ingående eller upphörande 

Två av EU-domstolens avgöranden kring tillåten särbehandling på grund av 
ålder har som gemensam nämnare att de rör bestämmelser som inte beaktar 
anställningstid som fullgjorts vid en viss ålder i samband med 
anställningens ingående eller i samband med dess upphörande.  
 
Målet Hütter148

 

 handlade om David Hütter som var född 1986. Han 
genomgick tillsammans med en 22 månader äldre kollega en 
lärlingsutbildning som kemilaboratorieassistent mellan den 3 september 
2001 och den 2 mars 2005. Efter att lärlingsutbildningen avslutats anställdes 
Hütter och hans något äldre kollega vid det offentliga organ där man 
fullgjort sin lärlingsutbildning. Vid lönesättningen kom Hütters äldre 
kollega att hamna i en högre löneklass än Hütter eftersom han hade fullgjort 
en längre tid av lärlingsutbildningen efter 18 års ålder. Enligt den nationella 
österrikiska lagstiftningen beaktades nämligen inte anställningstid som 
fullgjorts innan 18 års ålder när det kom till att placera arbetstagaren i en 
viss löneklass. 

I Hütters fall hade den lärlingstid som fullgjorts efter 18 års ålder varit 6,5 
månader vilket innebar att han hamnade i en löneklass som gav honom 
23,20 euro mindre i månadslön än sin kollega. Hütter ansåg att 
särbehandlingen på grund av ålder både var otillåten enligt den nationella 
rätten liksom arbetslivsdirektivet. Eftersom yrkeserfarenheten enligt honom 
var likvärdig fanns det enligt Hütter inget som motiverade en särbehandling 
som enligt honom också innebar att yngre personer gavs incitament att inte 
förvärva yrkeserfarenhet före 18 års ålder.  
 
Den hänskjutande domstolen frågade EU-domstolen huruvida direktivet 
utgjorde hinder mot att inte beakta anställningstid före 18 års ålder vid 
beräkning av anställningstid för att kategorisera arbetstagarna i en viss 
löneklass.  
 
Syftet med bestämmelsen var att motverka att personer som valt att 
genomgå en allmän utbildning på gymnasienivå skulle missgynnas, att 
verka för att inte välja bort den allmänna utbildningen på gymnasienivå 
                                                 
148 Mål C-88/08 David Hütter v. Technische Universität Graz. 
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samt att utforma lärlingsutbildningen på ett kostnadsbesparande sätt för att 
underlätta yngre personers tillträde till arbetsmarknaden. Hütters 
arbetsgivare menade att bestämmelsen inte var diskriminerande eftersom 
den tillämpades på samtliga anställda. Under alla omständigheter var 
bestämmelsen i alla fall förenlig med artikel 6.1 eftersom strukturen på 
lönesystemet medförde att man vid rekrytering av lärlingar likt Hütter 
minskade sina kostnader. Om lönestrukturen hade sett ut på ett annat sätt 
hade de som valt att genomgå en allmän gymnasieutbildning missgynnats, 
samtidigt som man uppmärksammade att det i Österrike fanns ett underskott 
av personer som hade en högre examen.149

 
   

EU-domstolen konstaterade att målen med den aktuella bestämmelsen var 
att inte missgynna dem som valt att gå den allmänna gymnasieutbildningen, 
att inte öka det allmännas kostnader kring lärlingsutbildning och att 
underlätta för dem som genomgått lärlingsutbildningen att komma in på 
arbetsmarknaden. Utan en utförlig genomgång kring målen accepterades 
dessa, och man övergick till att bedöma om åldersgränsen var lämplig och 
nödvändig för att uppnå målen. 
 
I proportionalitetsbedömningen kunde EU-domstolen konstatera att 
medlemsländerna i likhet med domstolens tidigare rättspraxis åtnjöt ett stort 
utrymme för skönsmässiga bedömningar när det kom till att genomföra 
legitima mål inom social- och arbetsmarknadspolitiken. Trots utrymmet för 
skönsmässiga bedömningar kunde domstolen inte acceptera att målen som 
angavs i det aktuella målet var motstridiga. Samtidigt som man avsåg att ge 
ett incitament till yngre personer att genomgå den allmänna 
gymnasieutbildningen skulle bestämmelsen även medverka till att de som 
valt att genomgå lärlingsutbildning främjades vid sitt inträde på 
arbetsmarknaden.  
 
Domstolen frågade sig om bestämmelsen möjliggjorde för båda målen att 
uppfyllas samtidigt och konstaterade att detta inte var möjligt. Detta 
eftersom ett främjande av den ena gruppen skedde på bekostnad av den 
andra. Fastän det enligt fast rättspraxis var legitimt att belöna dem med 
yrkeserfarenhet150

                                                 
149 Den danska regeringen framförde flera argument till fördel för tillåtligheten av 
särbehandling på grund av ålder i lönesystemet. Man menade bland annat att arbetsgivare 
skulle välja att rekrytera äldre och mer erfaren arbetskraft framför arbetstagare som inte 
fyllt 18 år om lönen hade behövt vara densamma, se p. 25-26. Kommissionen menade att 
lönesystemet innebar diskriminering på grund av ålder eftersom systemet kunde vara 
enhetligt och logiskt även om anställningstid före 18 års ålder beaktades. Man höll med om 
att sträva efter likabehandling av lärlingar och de som genomgått allmän utbildning på 
gymnasienivå kunde vara ett berättigat mål avseende yrkesutbildning i enlighet med artikel 
6.1. Man betvivlade dock nödvändigheten och lämpligheten av bestämmelsen eftersom den 
missgynnade dem som genomgått lärlingsutbildning samtidigt som effekten av 
åldersbegränsningen kommer att påverka arbetstagaren under hela yrkeslivet, oavsett ålder 
vid anställningstillfället, se p. 28-31.  

 kunde den aktuella bestämmelsen inte anses nödvändig 
och lämplig eftersom den tillämpades oavsett vilken utbildning man valt och 
för att man bortsåg från yrkeserfarenhet enbart på grund av att den 

150 Mål C-17/05  B.F Cadman v. Health & Safety Executive. 
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tillkommit vid en viss ålder. För att gynna dem med allmän utbildning var 
bestämmelsen därför inte godtagbar. Om man avsåg att gynna denna grupp 
hade man enligt domstolen kunnat göra lönesystemet beroende på vilken 
utbildning arbetstagarna hade och inte låta åldersgränsen vara avgörande. 
Bestämmelsen tjänade heller inte till att gynna yngre arbetstagares inträde 
på arbetsmarknaden eftersom bestämmelsen tillämpades oberoende av vid 
vilken ålder personen som förvärvat yrkeserfarenhet innan 18 års ålder 
anställdes. Det avgörande i denna fråga var att man inte tog någon hänsyn 
till arbetstagarens ålder vid anställningstillfället.  
 
Avgörandet i målet Kücükdeveci151

 

 handlade om huruvida det var förenligt 
med arbetslivsdirektivet att vid en uppsägningssituation inte beakta 
anställningtid som fullgjort innan 25 år ålder. I målet kom den tyska 
nationella bestämmelsen att leda till att Kücüdevecis uppsägningstid blev 
lika lång som om hon varit anställd i tre år, trots att hon varit anställd i tio år 
på det aktuella företaget. För att det inte skulle strida mot unionsrätten 
menade Kücüdeveci att hennes uppsägningstid skulle vara fyra månader 
istället för de två som hon fick enligt bestämmelsen som inte beaktade 
anställningstid före 25 års ålder.  

Frågan som den tyska domstolen hänsköt var om det var förenligt med 
unionens primärrätt eller mot bakgrund av direktiv 2000/78 att vid 
beräknande av uppsägningstid inte beakta anställningstid som fullgjorts 
inann 25 års ålder. Man frågade även om arbetsgivares intresse av 
personalflexibilitet som ledde till att yngre arbetstagare enbart tillerkänndes 
en minsta uppsägningstid med motiveringen att de med hänsyn till sin ålder, 
och färre sociala, familjemässiga och privata förpliktelser anses besitta en 
större personlig och yrkesmässig flexibilitet var förenlig med unionsrätten.  
 
Den tyska domstolen uppmärksammade att bestämmelsen gjorde så att 
yngre arbetstagare som sades upp från sina arbeten kom i åtnjutande av en 
kortare uppsägningstid och därmed en mindre omfattande 
anställningstrygghet. En sista fråga om den tyska domstolen hade var om 
man med hänsyn till rättssäkerheten skulle fortsätta att tillämpa 
bestämmelsen till dess att EU-domstolen bedömt dess giltighet. 
 
Lagen hade sitt ursprung i en lag från 1926 som hade tillkommit i 
arbetsgivarens intresse och syftade till att arbetstagare under 25 år inte 
skulle få någon förlängd uppsägningstid. Den tyska lagstiftaren ansåg att 
yngre arbetstagare besitter en flexibilitet som gör att de lättare och snabbare 
kan hitta nytt arbete och att den korta uppsägningstiden bidrar till att 
personalflexibiliteten i företagen ökar.  
 
Domstolen sa att målet skulle avgöras med hjälp av den allmänna principen 
om förbud mot diskriminering på grund av ålder, som den kommit tll 
uttryck i direktiv 2000/78/EU.152

                                                 
151 Mål C-555/07 Seda Kücüdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG. 

 En fråga som har diskuterats i doktrin är 
varför domstolen valde att tillämpa den allmänna principen istället för 

152 Direktivet var nämligen tillämpligt och fristen för dess införlivande hade passerats. 
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direktivet. Intressant att uppmärksamma är att generaladvokaten i sitt förslag 
till avgörande diskuterar huruvida direktiv som implementerats felaktigt kan 
vara tillämpligt i horisontella förhållanden. Om denna diskussion föranledde 
att domstolen inte tillämpade direktivet i målet är dock oklart.153

 
  

I likhet med sina tidigare avgöranden poängterade domstolen att 
medlemsländerna åtnjuter ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar 
vad gäller åtgärder för att genomföra mål för social- och 
arbetsmarknadspolitiken. Trots detta utrymme kunde den aktuella 
bestämmelsen enligt EU-domstolen inte anses lämplig för att genomföra 
målet om personalflexibilitet eftersom den inte tog hänsyn till arbetstagarens 
ålder vid uppsägningstillfället. Bestämmelsen som inte beaktade 
anställningstid innan 25 års ålder tillämpades ju även om den som sades upp 
inte var ung och flexibel på arbetsmarknaden. Till skillnad från 
generaladvokaten ifrågasatte inte domstolen påståendet om att yngre 
personer reagerar lättare och snabbare vid arbetslöshet, eller påståendet att 
de överhuvudtaget är mer flexibla på arbetsmarknaden. Man diskuterade 
inte heller om syftena som hänförde sig till personalflexibilitet kunde utgöra 
syften som gynnar enskilda arbetsgivare och därmed, enligt domstolens 
bedömning i Age Concern England, inte kan göras förenliga med artikel 6.1. 
Istället för att undersöka legitimiteten av målen underkännde domstolen 
bestämmelsen i sin proportionalitetsbedömning. Detta kan indikera på att 
domstolen när den undersöker en ifrågasatt bestämmelse, gör bedömningen 
kring bestämmelsens legitimitet i proportionalitetsbedömningen istället för 
att att bedöma tillåtligheten av det underliggande syftet i sig.154

 
 

Vad gäller den andra frågan om huruvida den nationella rätten skulle 
tillämpas sa EU-domstolen att den nationella domstolen skulle tolka den 
nationella rätten i enlighet med direktivets syfte och ordalydelse så att 
direktivets resultat uppnås. Bestämmelsen som underkändes i det aktuella 
målet var dock så klar att den inte kunde tolkas till att överenstämma med 
unionsrätten. Detta ledde enligt EU-domstolen till att den aktuella 
bestämmelsen inte skulle tillämpas. Problemet för Tysklands vidkommande 
som också har framkommit i samband med redogörelsen för Mangold, är att 
den tyska domstolen inte får lov att låta bli att tillämpa en nationell 
bestämmelse såvida inte den federala författningsdomstolen har förklarat att 
bestämmelsen strider mot författningen. Denna ordning är enligt EU-
domstolen inte förenlig med unionsrätten enligt principen om unionsrättens 
företräde. 
 
Båda Hütter och Kücüdeveci har det gemensamt att bestämmelserna som 
inte beaktade anställningstid före en viss ålder tillämpades oberoende av 
arbetstagarens ålder. Detta är problematiskt eftersom motiven bakom de 
båda bestämmelserna byggde på förutsättningen att yngre arbetstagare 
behövde främjas i sysselsättningen eller att yngre arbetstagare var mer 
flexibla på arbetsmarknaden. Fastän dessa mål är förenliga med artikel 6.1 i 
direktivet är de inte lämpliga eftersom alla arbetstagare, inte bara de yngre, 
                                                 
153 Wiesbrock, 2010, s 541. 
154 Wiesbrock, 2010, s 541 ff. 
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omfattas av bestämmelserna. För att vara tillåtna hade de nationella 
bestämmelserna förmodligen behövt avgränsas i sitt tillämpningsområde så 
att enbart arbetstagare av en viss ålder omfattades av dem. Om så hade varit 
fallet  hade tillämpningen av bestämmelserna gjorts förenlig med dess 
bakomliggande syften. Eftersom medlemsländerna enligt EU-domstolens 
praxis åtnjuter ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar kring mål 
och medel för sysselsättningspolitiken, hade de nationella bestämmelserna 
kanske ansetts förenlig med unionsrätten efter denna förändring. 
 

4.4 Särbehandling på grund av ålder i 
samband med 
anställningsförhållandets upphörande 

De mål från EU-domstolen som behandlas här rör frågan om det är förenligt 
med arbetslivsdirektivet att införa åldersgränser för anställningens 
upphörande genom obligatorisk avgångsskyldighet i en lag eller i ett 
kollektivavtal.155

 

 Som redogörelsen ovan har visat innehåller LAS och 
kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden (med stöd av LAS) regler 
om avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Huruvida dessa bestämmelser är 
förenliga med unionsrätten måste avgöras i ljuset av den rättspraxis som 
hittills har skapats av EU-domstolen.  

Målet Palacios de la Villa156

 

 gällde Félix Palacios de la Villa som vid 65 års 
ålder sades upp från sin anställning som organisationschef vid Cortefiel. 
Bakgrunden till uppsägningen var en bestämmelse i den spanska 
lagstiftningen som möjliggjorde att man i kollektivavtal införde 
bestämmelser om avgångsskyldighet vid 65 års ålder. Eftersom Palacios de 
la Villa ofrivilligt hade lämnat sin anställning väckte han talan mot sin före 
detta arbetsgivare och hävdade att uppsägningen av honom var ogiltig 
eftersom den hade inneburit åldersdiskriminering.  

Den hänskjutande domstolen tvivlade på att den nationella lagstiftningen 
som möjliggjorde för förekomsten av bestämmelser om obligatorisk 
pensionering i kollektivavtal var förenligt med arbetslivsdirektivet. Detta 
eftersom äldre kollektivavtal inte behövde motivera bestämmelserna om 
obligatorisk pensionering med mål för sysselsättningspolitiken. Det 
kollektivavtal som omfattade Palacios de la Villa var ett sådant äldre 
kollektivavtal. När möjligheten att föreskriva obligatorisk pensionsålder i 
kollektivavtalen tillkom skedde det på initiativ av arbetsmarknadens parter. 
Syftet med bestämmelsen var då att göra det möjligt att fördela 
arbetstillfällena mellan generationerna på ett bättre sätt.  
                                                 
155 Mål C-227/04 Lindorfer v. Rådet handlar om beräkning av pensionsrättigheter och berör 
indirekt förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Målet som är väldigt tekniskt 
invecklat behandlas dock som ett mål om könsdiskriminering och hänvisar inte till 
bestämmelserna i arbetslivsdirektivet om förbud mot diskriminering på grund av ålder, se 
Numhauser-Henning, 2010, s 469 f. 
156 Mål C-411/05 Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA.  
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Lagen ändrades 2005 och krävde till skillnad från den äldre att man i ljuset 
av arbetslivsdirektivet behövde motivera regler om avgångsskyldighet i 
kollektivavtal med hänsyn till mål för sysselsättningspolitiken. Syftet med 
denna bestämmelse var att främja de arbetslösas sysselsättning på 
arbetsmarknaden. Den spanska domstolen medgav att det beskrivna 
systemet behandlade personer över 65 år på olika sätt. De arbetstagare som 
omfattades av de äldre kollektivavtal behövde inte avgå av skäl hänförliga 
till sysselsättningspolitiken men motsatsen gällde för de arbetstagare som 
omfattades av kollektivavtal som tillkommit efter år 2005.  
 
Enligt EU-domstolen var det inte nödvändigt att en bestämmelse 
uttryckligen hänvisade till mål för sysselsättningspolitiken för att vara 
förenlig med arbetslivsdirektivet. Om en explicit hänvisning till 
sysselsättningspolitiska mål inte görs måste man enligt EU-domstolen 
undersöka sammanhanget där bestämmelsen ingår för att ta reda på om den 
är förenlig med direktivet.  
 
Den äldre bestämmelsen som innebar att man inte uttryckligen behövde 
hänvisa till mål för sysselsättningspolitiken hade enligt EU-domstolens 
bedömning tillkommit i en tid med hög arbetslöshet med syfte att främja 
sysselsättningen för arbetslösa. Den nya lagen som tillkom år 2005 hade 
även den som syfte att ge arbetssökande bättre möjlighet till anställning. 
 
Enligt EU-domstolen var främjandet av sysselsättningen otvivelaktigt ett 
legitimt mål för sysselsättningspolitiken enligt artikel 6.1. I sin 
proportionalitetsbedömning klargjorde domstolen med hänvisning till 
Mangold att medlemsländerna förfogade över ett stort utrymme för 
skönsmässiga bedömningar när de gäller mål för sysselsättningspolitiken 
liksom vad gäller de medel man använder för att uppnå de social- och 
arbetsmarknadspolitiska målen.  
 
Regeln om avgångsskyldighet vid 65 års ålder kunde enligt EU-domstolen 
främja sysselsättningen och underlätta för de arbetslösas inträde på 
arbetsmarknaden. Man sa att bestämmelsen som föreskrev obligatorisk 
pensionering inte kunde innebära en överdriven kränkning av de berättigade 
krav som den som sägs upp med stöd av bestämmelsen kan tänkas ha. Detta 
eftersom bestämmelsen inte bara tillämpas utifrån ett ålderskriterium utan 
för att den samtidigt beaktar att den som pensioneras är berättigad till en 
ålderspension vars nivå inte betraktas som oskälig. Bestämmelsen som 
föreskrev en avgångsskyldighet vid 65 års ålder var därför tillåten.  
 
Ett liknande frågeställning kring avgångsskyldighet var föremål för EU-
domstolens prövning i Age Concern England157

                                                 
157 Mål C-388/07 The Queen, på begäran av The incorporated trustees of the national 
council for ageing (Age concern England) v. Secretary of state for business, enterprise and 
regulatory reform. Det ska uppmärksammas att målet i den engelska doktrinen går under 
namnet Heyday istället för Age Concern England.  

. Den brittiska 
välgörenhetsorganisationen Age Concern England hade i den nationella 
domstolen hävdat att den nationella lagstiftningen som innebar att en 
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arbetsgivare hade rätt att säga upp arbetstagare när de uppnått 
pensionsåldern på företaget eller annars var 65 år var ogiltig. I båda dessa 
fall hade arbetstagaren inte heller någon rätt till avgångsvederlag.   
 
De centrala frågorna som hänsköts till EU-domstolen var om det var 
förenligt med arbetslivsdirektivet att, i enlighet med den nationella lagen, få 
säga upp en arbetstagare med hänvisning till att denna uppnått den gängse 
åldern som gällde i företaget för pensionering, eller, i de fall en sådan ålder 
inte fanns, vid 65 års ålder. Man frågade också om man i den nationella 
lagen var tvungen att lista tillåtna former av särbehandling på grund av 
ålder. 
 
Den brittiska regeringen anförde att arbetslivsdirektivet inte påverkade 
medlemsländernas befogenhet att fastställa åldersgränser för pension och 
hävdade att den nationella bestämmelsen i varje fall var förenlig med artikel 
6.1 i direktivet. Det anmärkningsvärda enligt mig är att den nationella 
regeringen inte anför vilka mål bestämmelsen har eller i vilka syften den 
tillkommit. Att inte kunna motivera en särbehandling på grund av ålder gör 
att dess giltighet inte kan prövas och förutsättningarna för att den ska vara 
tillåten kan inte finnas. Kanske har det varit så att den nationella regeringen 
inte trott att EU-domstolen hade befogenhet att pröva giltigheten av den 
aktuella bestämmelsen. Detta för att direktivet inte omfattar 
medlemsländernas beslutanderätt kring fastställande av åldersgränser för 
pension, se skäl 14 i direktivets ingress. 
 
EU-domstolen uttalade dock att även om direktivet inte påverkade 
medlemsländernas beslutanderätt i att fastställa åldersgränser för pension, så 
var direktivet fortfarande tillämpligt på den särbehandling som uppstår när 
arbetstagare skiljs från sin anställning på grund av att den uppnår den 
aktuella pensionsåldern. Domstolens resonemang medför således att 
bestämmelser om avgångsskyldighet kan prövas av EU-domstolen.  
 
Vad gäller frågan om man i den nationella lagen behövde exemplifiera 
tillåten särbehandling sa EU-domstolen följande. Man behövde enligt 
domstolen inte införa en sådan lista utan det som krävdes var att man i varje 
enskilt fall bedömde om syftena med den aktuella åtgärden som vidtogs var 
legitima samt om sättet att uppnå målen var proportionella. Mål som har 
tillkommit för att gynna en särskild arbetsgivare kunde inte anses vara 
godtagbara i detta hänseende. EU-domstolen menade att den nationella 
domstolen måste se till samtliga omständigheter i målet för att avgöra om 
det aktuella målet var godtagbart. I denna bedömning räcker det enligt 
domstolen inte att framföra allmänna påståenden om att åtgärden gynnar 
arbetsmarknadspolitiken.  
 
Genom domstolens avgörande i Age Concern England kan det konstateras 
att medlemsländerna har bevisbördan för att de nationella målen är legitima 
och att de beviskrav som ska uppfyllas för att visa detta är höga. I detta 
ligger att en särbehandling på grund av ålder måste kunna rättfärdigas med 
mer än bara allmänna påståenden om att den aktuella åtgärden medför nytta 
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på arbetsmarknaden eller för sysselsättningspolitiken. I avgörandet betonade 
man heller inte det stora utrymmet som medlemsländerna åtnjuter kring 
skönsmässiga bedömningar som man utvecklat i sina tidigare 
avgöranden.158 Anledningen till detta kan som ovan antytts vara att den 
brittiska regeringen inte uppgav vilka mål och syften som bestämmelsen 
hade. Detta innebar ju att EU-domstolen inte kunde pröva bestämmelsens 
legitimitet med bakgrund av arbetslivsdirektivet. Målet kan i jämförelse 
med utgången i Mangold och Palacios de la Villa diskuteras som ett 
avgörande som skärpt beviskraven för medlemsländerna att rättfärdiga 
särbehandling på grund av ålder. I Palacios de la Villa kan domstolens 
bedömning ha påverkats av att den aktuella bestämmelsen upprätthölls 
under medverkan av både den fackliga organisationen liksom av 
arbetsgivarorganisationen.159

 

 Detta skedde inte i Age Concern England som 
handlade om en lagstiftning som inte hade tillkommit under medverkan från 
arbetsmarknadens parter. 

I diskussionen kring vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att 
bestämmelser om avgångsskyldighet ska vara tillåtna är generaladvokat 
Verica Trstenjaks förslag till avgörande i målet i Rosenbladt160 som 
föredrogs den 28 april 2010 också intressant. Målet handlar om Giesela 
Rosenbladt som år 2008 vid 65 års ålder sades upp från sitt arbete som 
lokalvårdare med uppgift att städa en kasern tillhörande den tyska armén i 
Hamburg. I kollektivavtalet161

 

 som omfattade Rosenbladt fanns nämligen en 
bestämmelse om avgångsskyldighet vid 65 års ålder. Frågorna som 
hänskjutits till EU-domstolen är om det är tillåtet för arbetsmarknadens 
parter att föreskriva pensionsåldrar i kollektivavtal och om detta fortfarande 
är tillåtet sedan den lag som tidigare uttryckligen medgav detta inte längre 
gör det.  

Generaladvokaten menar att det kan vara tillåtet för arbetsmarknadens parter 
att fastställa åldersgränser för obligatorisk pension om den bestämmelse i 
lagen som ger dem denna befogenhet själv uppfyller villkoren i 
arbetslivsdirektivet. Detta innebär att syftena bakom att lagstiftaren har gett 
arbetsmarknadens parter denna befogenhet själv ska vara förenliga med 
arbetslivsdirektivet. Om syftet bakom bestämmelsen inte uttryckligen anges 
bör man enligt generaladvokaten bedöma bestämmelsens natur i det 
sammanhang där den ingår i. 
 
I likhet med målet Age Concern England framhåller generaladvokaten i sitt 
förslag till avgörande att rent individuella mål för arbetsgivaren inte kan 
godtas för att en särbehandling på grund av ålder ska vara tillåten. Mål som 
inte är tillåtna kan vara att genom särbehandling på grund av ålder öka 

                                                 
158 Nielsen, 2009.  
159 Connolly, 2009, s 239 f. och p. 53, 60 och 74 i den aktuella domen. 
160 Generaladvokat Verica Trstenjaks förslag till avgörande i mål C-45/09 Gisela 
Rosenbladt v. Oellerking GmbH. 
161 Kollektivavtalet allmängiltigförklarades år 2004 vilket fick till följd att de som inte 
redan genom sitt medlemskap i en facklig organisation eller arbetsgivarorganisation 
omfattades av bestämmelsen nu kom att göra det.  
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arbetsgivarens konkurrenskraft. Bedömningen blir emellertid enligt 
generaladvokaten svårare om målet med särbehandlingen är att uppnå en 
välbalanserad åldersstruktur i företaget. I sina resonemang kring detta 
betonar generaladvokaten att det fortfarande är så att tillåtna mål som 
hänförs till sysselsättningspolitiken mycket väl kan komma att gynna vissa 
arbetsgivare.  
 
Parterna bakom det aktuella kollektivavtalet har hävdat att man vid varje 
omförhandling av avtalet har prövat om åldersgränsen på 65 år är nödvändig 
utifrån demografiska, arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska 
förhållanden. Kommissionen har varit skeptisk till detta försvar och menar 
att förklaringen bara är ett allmänt påstående och att åldersgränsen 
oberoende av läget på arbetsmarknaden alltid varit 65 år. Det som avgör om 
bestämmelsen ska anses vara tillåten är om den intresseavvägning som 
ligger till grund för bestämmelsen är förenlig med arbetslivsdirektivet. I 
likhet med Age Concern England framhåller generaladvokaten att det inte är 
tillräckligt att motivera en bestämmelse med allmänna påståenden, att 
åberopa läget på arbetsmarknaden eller att hänvisa till de intentioner 
lagstiftaren kan ha haft. Eftersom området för skönsmässiga bedömningar 
för medlemsländerna är stort, kan bestämmelser som går ut på att 
arbetstillfällena fördelas mellan generationerna inte enligt generaladvokaten 
anses vara orimliga.  
 
En intressant fråga för svenskt vidkommande är också att arbetsgivaren 
enligt den nationella rätten i målet kan förlänga anställningsavtal fastän den 
berörda åldersgränsen för avgångsskyldighet har passerats. EU-domstolen 
kommer enligt mig att behöva ta ställning till om denna undantagsmöjlighet 
undergräver syftet med bestämmelsen som tillåter att man inför 
åldersgränser för avgångsskyldighet för att underlätta för de arbetslösa att 
beredas arbete. Enligt mig så kan man ifrågasätta om detta syfte kan uppnås 
då arbetsgivaren kan välja att låta dem som är över 65 år kvarstå i sin 
anställning. Kommissionen menar att bestämmelsen inte är förenlig med 
artikel 6.1 i direktivet eftersom den medger att arbetsgivaren efter eget skön 
tillåts fatta beslut om att arbetstagaren ska få stanna kvar. Man menar att den 
är ottillåten eftersom den hänför sig till arbetsgivarens individuella situation. 
Denna fråga kommer att fortsätta diskuteras i uppsatsens analysdel. 
 
Under den senaste tiden har ännu ett mål om avgångsskyldighet 
anhängiggjorts hos EU-domstolen. I målet Georgiev162

                                                 
162 Mål C-268/09 Vasil Ivanov Georgiev v. Technicheski universitet – Sofia, Filial Plovdiv. 

 har frågan ställs om 
en nationell bestämmelse som inte gör det tillåtet att anställa professorer 
över 65 år i tillsvidareanställningar är förenlig med arbetslivsdirektivet. Man 
undrar också om den nationella lagstiftningen som säger att professorer 
automatiskt pensioneras vid 68 års ålder är tillåten enligt direktivet. Enligt 
mig så kommer det avgörande att vara att identifiera bestämmelsens syfte 
och se om åldersgränsen är lämplig och nödvändig för att uppnå detta. Med 
bakgrund av målet Mangold kan det vara tillåtet att föreskriva 
tidsbegränsade anställningar för äldre arbetstagare i syfte att främja deras 
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anställningsbarhet. Vad gäller avgångsskyldigheten får det enligt mig anses 
klart att sådana bestämmelser är förenliga med arbetslivsdirektivet om 
bestämmelsens mål är hänförligt till sysselsättningspolitiken. Exempel på 
detta kan vara att fördela arbete mellan generationer eller för att underlätta 
en åldersgrupps inträde på arbetsmarknaden. 
 
Målet Petersen163 handlade om den 68-åriga tandläkaren Dominica Petersen 
som sedan år 1974 haft tillstånd att inom det allmänna 
socialförsäkringssystemet tillhandahålla tandvård. Genom ett beslut den 25 
april 2007 fastställdes att hennes tillstånd att verka som tandläkare inom det 
allmänna socialförsäkringssystemet skulle upphöra den 30 juni 2007. Enligt 
den tyska socialförsäkringslagen gällde sedan den 1 januari 1999 att rätten 
att utöva tandläkaryrket skulle upphöra vid utgången av det kvartal vilket 
tandläkaren blev 68 år.164

 
  

Till skillnad från de övriga målen som redogjorts för ovan innebar denna 
bestämmelse inte att äldre tandläkare tvingades att avgå med hänsyn till sin 
ålder. I praktiken innebar dock bestämmelsen att de berörda tandläkarna inte 
kunde arbeta i det system som gav tandvård till majoriteten av befolkningen.  
 
Frågan som hänsköts till EU-domstolen för avgörande var om åldersgränsen 
för att vara ansluten till det allmänna socialförsäkringssystemet var en 
objektiv och rimlig åtgärd för att skydda patienters hälsa och om 
åldersgränsen var lämplig och nödvändig när man utan hänsyn till 
tandläkarnas individuella prestationsförmåga antog att den generellt avtar 
med åldern.  
 
Skälen bakom den aktuella begränsningen var flera och av olika karaktär. 
Bland annat ville man begränsa kostnaderna för socialförsäkringssystemet 
genom att begränsa antalet anslutna tandläkare. För att inte stänga ute de 
yngre tandläkarna infördes bestämmelsen om en högsta åldersgräns för att 
vara ansluten till systemet. Ett annat viktigt motiv bakom 
åldersbegränsningen var att man ansåg det behövligt att skydda patienters 
hälsa mot de risker som var förenliga med äldre tandläkares minskade 
prestationsförmåga. Med tanke på medlemsländernas stora utrymme för 
skönsmässiga bedömningar ansåg den nationella regeringen inte att man 
behövde testa varje enskild tandläkares prestationsförmåga. Åldersgränsen 
för att vara ansluten till socialförsäkringssystemet tillämpades dock inte 
ovillkorligen. Bland annat möjliggjorde bestämmelsen för tandläkare över 
68 år att vara verksamma utanför det allmänna socialförsäkringssystemet. 
 
EU-domstolen konstaterade att bestämmelsen hade för avsikt att skydda 
patienters hälsa, att värna om den ekonomiska balansen inom 
socialförsäkringssystemet och att fördela arbetstillfällena mellan 
generationerna.  
                                                 
163 Mål C-341/08 Dominica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe. 
164 Denna åldersbegränsning skulle dock enligt den tyska regeringen komma att avskaffas, 
se punkt 29 i domen.  
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Vad gäller det första målet sa EU-domstolen att direktivet enligt artikel 2.5 
inte omfatta åtgärder som avser att skydda hälsan hos patienter. Denna 
bestämmelse ska dock tolkas restriktivt eftersom den innebär ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen. Domstolen hänvisade till sin tidigare rättspraxis 
och konstaterade att om åldergränsen utgör en del av planeringen av 
sjukvårdssystemet som avser att kontrollera ökade kostnader, så syftar 
själva åldersgränsen till att skydda patienters hälsa. Eftersom åldersgränsen 
ansågs tillräckligt väl framskriden kunde den med bakgrund av artikel 2.5 
vara legitim, under förutsättning att den var lämplig och nödvändig för att 
skydda patienters hälsa. Eftersom tandläkare tilläts att praktisera utanför det 
allmänna socialförsäkringssystemet undergrävde dock denna 
undantagsmöjlighet bestämmelsens syfte att skydda patienternas hälsa.  
Även det faktum att undantagsmöjligheten att arbeta som tandläkare inte var 
begränsat i tiden bidrog till domstolens ställningstagande. 
Åldersbegränsningen ansågs därmed inte vara nödvändig för att skydda 
patienters hälsa i den mening som avses i artikel 2.5 i direktivet och var 
därför inte tillåten enligt direktivet.  
 
Ett påpekande som gjorts i doktrin är att EU-domstolen i målet accepterar 
teorin om minskad fysisk förmåga fastän ingenting som styrker att det 
verkligen förhåller sig så har framförts. Påståendet att äldre tandläkare inte 
kan prestera lika bra som yngre med hänsyn till sin fysik ifrågasätts inte. 
Till skillnad mot målet Wolf presenterade man alltså inga forskningsrön 
eller motsvarande för att stödja påståendet. Att EU-domstolen ändå 
accepterar bestämmelsen indikerar enligt vissa på att domstolen är beredd 
att göra en vid tolkning av direktivet.165

 
 

Om undantagsbestämmelsen istället syftade till att balansera kostnaderna i 
socialförsäkringssystemet undergrävdes inte målet med att skydda 
patienternas hälsa. Det är därför förenligt med artikel 2.5 i direktivet att ha 
en åldersgräns för utövande av tandläkaryrket i det allmänna 
socialförsäkringssystemet för att minska dess ökande kostnader och därmed 
uppnå en hög nivå vad avser hälsoskyddet. 
 
Vad gäller frågan om det var förenligt med arbetslivsdirektivet att ha som 
mål med åldersbegränsningen att arbetet som tandläkare skulle fördelas lika 
mellan generationerna sa domstolen att detta otvivelaktigt var ett berättigat 
mål för sysselsättningspolitiken. Att skapa bättre förutsättningar för yngre 
arbetstagare på arbetsmarknaden och särskilt att främja deras tillträde till 
arbetsmarknaden var legitimt. Man ansåg att det inte var orimligt att 
åldersgränsen som ansågs tillräckligt framskriden främjade de ungas 
tillträde till arbetsmarknaden. Bestämmelsen var i förhållande till detta mål 
dock inte lämplig eftersom det inte fanns ett överskott på äldre tandläkare 
som stängde ute de yngre från att kunna arbeta som tandläkare. Om det hade 
funnits ett överskott eller en latent risk för sådant hade ett inrättande av 
åldersgränsen varit lämplig.  

                                                 
165 Magar, 2010. 
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Ett speciellt fall som kan vara intressant ur svensk synvinkel är Ole 
Andersen166

 

. Målet handlar om Ole Andersen som vid 63 års ålder sades 
upp från sin anställning. Den danska lagen som är föremål för domstolens 
bedömning ger tjänstemän som varit anställda i 12, 15 eller 18 år utan 
avbrott en rätt till avgångsvederlag på en, två eller tre månaders lön när de 
blir uppsagda. Vid uppsägningstillfället hade Andersen varit anställd i 
företaget under så lång tid att han skulle ha rätt till ett avgångsvederlag som 
motsvarade tre månadslöner. Arbetsgivaren ville dock inte betala ut 
avgångsvederlaget eftersom Andersen vid uppsägningstillfället kunde gå i 
pension och få ut ersättning genom en pensionsförsäkring dit arbetsgivaren 
tidigare gjort inbetalningar. Andersen ville trots att han hade rätt att ta ut sin 
pension arbeta vidare för att senare kunna ta ut en högre pension. Fallet är 
enligt mig intressant eftersom det danska pensionssystemet liksom det 
svenska innebär att pensionen bli högre ju längre man arbetar. Utgången i 
målet är enligt mig svår att förutse. Att inte betala ut avgångsvederlag med 
hänsyn till att arbetstagaren kan gå i pension blir märkligt om man ser 
pensionen som en del av den lön man redan arbetat ihop under sin 
anställningstid. 

Generaladvokat Kokott har kommit med ett förlag till avgörande i målet 
som är mycket intressant.167

 

 I förslaget till avgörande framkommer det att 
syftet med den danska bestämmelsen är att underlätta för äldre arbetstagare 
att återinträda på arbetsmarknaden efter att deras anställning sagts upp hos 
en arbetsgivare som de har varit anställda hos under en längre tid. Syftet är 
enligt generaladvokaten berättigat men åtgärden är inte proportionerlig för 
att främja arbetstagarnas återinträde på arbetsmarknaden. Anledningen till 
detta resonemang är att bestämmelsen inte tar hänsyn till om arbetstagaren 
som nekas avgångsvederlag verkligen går i pension eller om denne vill 
fortsätta i ett aktivt yrkesliv. En mer proportionell åtgärd hade enligt 
generaladvokaten varit att avgångsvederlag tilldelades de arbetstagare som 
efter uppsägningen anmälde sig som arbetssökande istället för att gå i 
pension.  

En intressant sak som generaladvokaten gör är att bedöma om den danska 
bestämmelsen innebär en överdriven kränkning av arbetstagarens 
berättigade förväntningar som ett tilläggskriterium till 
proportionalitetsbedömningen som skapades genom EU-domstolens 
avgörande i Palacios de la Villa. Kokott uppmärksammar inledningsvis att 
arbetstagare som nekas rätt till avgångsvederlag men som fortfarande vill 
vara verksamma på arbetsmarknaden kommer att få det tuffare än de som 
ges rätt till avgångsvederlag. Detta är enligt generaladvokaten problematiskt 
då en pensionering kan leda till att arbetstagare får betydligt mindre i 
pension än vad ett fortsatt aktivt yrkesliv skulle kunna ge. Detta gör att 
intresset av att fortsätta arbeta kan vara stort för äldre arbetstagare.  
 
                                                 
166 Mål C-499/08 Ingenjörsföreningen i Danmark för Ole Andersen v. Region Syddanmark.  
167 Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-499/08 Ingenjörsföreningen i 
Danmark för Ole Andersen v. Region Syddanmark. 
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Kokott menar med bakgrund av detta att den danska bestämmelsen innebär 
en överdriven kränkning av arbetstagarens berättigade intressen eftersom 
den förutsätter att den som ges rätt till pension inte har ett intresse av att 
fortsätta att arbeta fastän pensionen då skulle bli högre. Speciellt gäller detta 
alltså om en arbetstagare genom fortsatt arbete skulle kunna få ut en 
betydligt högre pension genom fortsatt arbete. Målet skiljer sig från 
Palacios de la Villa eftersom arbetstagaren där inte kunde få en högre 
pension genom fortsatt arbete.  
 
Ett mål som anhängiggjordes hos EU-domstolen den 12 februari 2010 är 
Balaban168 där en tysk domstol frågar EU-domstolen om en nationell 
bestämmelse som innebär att man vid uppsägningssituationer delar in 
arbetstagarna i åldersgrupper och säger upp personer proportionellt utifrån 
åldersgrupperna är förenlig med arbetslivsdirektivet om syftet med åtgärden 
är att säkra en jämn åldersstruktur i företagen. Som generaladvokat 
Trstenjak har uttalat i sitt förslag till avgörande i Rosenbladt är det en 
svårbedömd fråga om särbehandling på grund av ålder för att uppnå en 
välbalanserad åldersstruktur i företaget är förenlig med unionsrätten.169

 
 

                                                 
168 Mål C-86/10 Hüseyin Balaban v. Zelter GmbH.  
169 Generaladvokat Verica Trstenjaks förslag till avgörande i mål C-45/09 Gisela 
Rosenbladt v. Oellerking GmbH. 
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5 En analys av svensk rätts 
giltighet i ljuset av EU-
domstolens rättspraxis 

5.1 Inledning  
Syftet med detta avslutande kapitel är att utreda om den svenska 
rättsutvecklingen kring vad som anses vara tillåten särbehandling på grund 
av ålder i lag och kollektivavtal är förenlig med den rättspraxis som 
utarbetats av EU-domstolen sedan arbetslivsdirektivets tillkomst.  
 
Av redogörelserna i kapitel 2 och 4 har det framkommit att förbudet mot 
åldersdiskriminering är en allmän princip inom unionsrätten samtidigt som 
dess skyddsområde är starkt begränsat genom dess många undantag. För att 
en särbehandling på grund av ålder ska vara förenlig med unionsrätten krävs 
det enligt artikel 6.1 att den är motiverad av ett berättigat mål som särskilt 
rör sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden. För att särbehandlingen 
ska vara tillåten krävs också att de medel som används för att uppnå målet är 
lämpliga och nödvändiga. Förbudet mot diskriminering på grund av ålder 
var vid sin tillkomst enbart tänkt att motverka exceptionella fall av 
åldersdiskriminering. EU-domstolen har dock varit väldigt strikt i sin 
proportionalitetsbedömning vilket har lett till att flertalet bestämmelser som 
domstolen har prövat har ansetts vara åldersdiskriminerande.  
 
Den rättsliga analysen kommer att delas in under rubrikerna särbehandling 
vid anställningens ingående, särbehandling i samband med anställningens 
upphörande och särbehandling i kollektivavtal. Avsnitten kommer 
inledningsvis att återkoppla till den utredning av den svenska rätten som 
gjordes i kapitel 3 och till EU-domstolens rättspraxis som presenterats i 
kapitel 4. Därefter följer en fördjupad analys där även några av de 
diskussioner som förts i doktrin presenteras. Efter den rättsliga analysen 
följer ett avslutande avsnitt där de slutsatser som gjorts kommer att 
analyseras ytterligare men nu i ljuset av de normativa grundmönstren skydd 
för etablerad position, det marknadsfunktionella grundmönstret och 
likafördelning.  
 

5.2 Utrymme för tillåten särbehandling vid 
anställningsförhållandets ingående 

I kapitel 3.2 presenterades den svenska bestämmelsen i 5 § fjärde punkten 
LAS som innebär att arbetstagare över 67 år kan vara tidsbegränsat anställda 
i obegränsad omfattning utan att anställningen övergår till en 
tillsvidareanställning. Trots att TCO och kommissionen har hävdat att de 
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svenska bestämmelserna i 5§ fjärde punkten LAS inte förhindrar ett 
missbruk av tidsbegränsade anställningar har den svenska regeringen i sitt 
svar på kommissionens formella underrättelse vidhållit sin uppfattning att 
bestämmelsen är förenlig med de krav som unionsrätten ställer för att 
förhindra missbruket av tidsbegränsade anställningar. I förhållande till 
klausul 5.1 i bilagan till ramavtalet om visstidsarbete kommer bestämmelsen 
alltså fortfarande vara problematisk för svenskt vidkommande. 
 
Oberoende av diskussionen ovan kan följande sägas om tillåtligheten i sig 
av att erbjuda tidsbegränsade anställningar för äldre arbetstagare. Enligt 
Mangold kan en bestämmelse som innebär att visstidsanställningar tillåts för 
arbetstagare enbart beroende på deras ålder vara en åtgärd som är förenlig 
med den allmänna principen om likabehandling så länge bestämmelsens 
syfte är legitimt. För att avgöra huruvida en viss bestämmelse är förenlig 
med unionsrätten170

 

 måste man därför inledningsvis identifiera 
bestämmelsens bakomliggande syfte. För att motivera en inskränkning av 
likabehandlingsprincipen genom artikel 6 i direktivet krävs det mot 
bakgrund av EU-domstolens praxis att bestämmelsens syfte kan hänförs till 
nationens intresse för sysselsättningspolitiken eller arbetsmarknaden. I 
denna bedömning har EU-domstolen tillerkänt medlemsländerna ett stort 
utrymme för skönsmässiga bedömningar. Bestämmelser som enbart 
motiveras av intressen hos enskilda arbetsgivare kan dock enligt EU-
domstolens bedömning i Age Concern England inte anses vara tillåtna för 
att legitimera en inskränkning av likabehandlingsprincipen. 

I Mangold syftade bestämmelsen som innebar att arbetstagare över 52 år 
kunde vara tidsbegränsat anställda i obegränsad omfattning till att göra det 
lättare för den äldre arbetskraften att återinträda på arbetsmarknaden. Detta 
syfte är lättare att hänföra till sysselsättningspolitiken än syftena bakom den 
svenska bestämmelsen.  
 
Syftet med 5 § fjärde punkten LAS är enligt lagens förarbeten att erbjuda de 
äldre arbetstagarna en mjuk övergång från arbetslivet till pensionen, 
samtidigt som man enligt den nuvarande regeringen undviker rättsprocesser 
kring huruvida en uppsägning på grund av personliga skäl lever upp till 
förutsättningarna för saklig grund i 7 § LAS. I lagens tidigare förarbeten 
diskuteras hur kravet på saklig grund kan bli problematiskt i förhållande till 
en arbetstagares ålder, men risken för besvärliga rättsprocesser behandlas 
inte.171

 
 

Utgångspunkten för uppsägningar som motiveras av personliga skäl enligt 7 
§ LAS är att en tilltagande ålder liksom sjukdom och nedsatt arbetsförmåga 
inte ensamt ska kunna göra uppsägningen sakligt grundad.172

                                                 
170 Oavsett om bedömningen görs med bakgrund av den allmänna principen om förbud mot 
åldersdiskriminering eller arbetslivsdirektivet.  

 En 
förutsättning för att anställningen ska upphöra är i dessa fall enligt fast 
rättspraxis att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse 

171 Prop. 1981/82:71, s 103 f.  
172 Prop. 1973:129, s 126 och AD 2002 nr 32. 
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trots att arbetsgivaren genom sitt långtgående ansvar för rehabilitering gjort 
allt denne kunnat för att anställningen ska kunna bestå.173

 

 Bland annat kan 
detta innebära att arbetsgivaren måste företa vissa omorganisationer eller 
omfördela arbetsuppgifterna bland arbetstagarna. Bedömningen av huruvida 
en arbetstagares arbetsförmåga är tillräckligt nedsatt för att en uppsägning 
ska vara sakligt grundad är svår att göra eftersom man i bedömningen även 
väger in arbetstagarens medverkan och arbetsgivarens individuella 
förutsättningar för att kunna rehabilitera arbetstagaren.  

Den aktuella bestämmelsen i Mangold underkändes i EU-domstolens 
proportionalitetsbedömning eftersom den inte tog hänsyn till om de personer 
som omfattades av den verkligen hade problem med arbetslöshet. 
Domstolen ansåg heller inte att åldersgränsen på 52 år var tillräckligt väl 
framskriden för att legitimera att arbetstagaren under återstående delen av 
sitt yrkesverksamma liv skulle omfattas av ett svagare anställningsskydd än 
övriga arbetstagare. En högre åldersgräns skulle kanske kunna legitimera en 
inskränkning av anställningsskyddet med hänsyn till målen för 
sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden.  
 
Den svenska bestämmelsen i 5 § fjärde punkten LAS innehåller i likhet med 
den tyska lagstiftningen vid tidpunkten för avgörandet i Mangold, inte fler 
förutsättningar än åldersgränsen för att kunna tillämpas.174

 

 Till skillnad från 
Mangold är den svenska åldersgränsen för att tillåta tidsbegränsade 
anställningarna betydligt mer framskriden, vilket kan innebära att 
bestämmelsen inte kommer i konflikt med domstolens resonemang om ett 
försvagat anställningsskydd. Inskränkningen av anställningsskyddet blir 
enligt mig i alla fall inte lika väl framträdande som det var i fallet Mangold. 

Jag menar att syftet att göra övergången från arbete till pension mjukare kan 
vara ett legitimt mål för sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden med 
tanke på det stora utrymme som medlemsländerna åtnjuter för skönsmässiga 
bedömningar. Ett liknande syfte har dock inte varit föremål för EU-
domstolens prövning. Om bestämmelsen är förenlig med unionsrätten 
kommer att avgöras efter att man bedömt huruvida åldersgränsen på 67 år 
för att obegränsat tillåta tidsbegränsade anställningar är lämplig och 
nödvändig för att göra övergången från arbetslivet till pension mjukare. I 
sina proportionalitetsbedömningarna har EU-domstolen trots 
medlemsländernas stora utrymme för skönsmässiga bedömningar varit 
sträng, vilket gör att det är svårt att säga huruvida den aktuella 
bestämmelsen är tillåten, se Age Concern England. En åtgärd måste ju vara 
lämplig och nödvändig i förhållande till sitt syfte för att vara tillåten. 
 
Enligt mig så kommer bedömningen förmodligen att se annorlunda ut om 
syftet med bestämmelsen är att göra det möjligt för arbetsgivaren att 
undslippa rättsprocesser där arbetsgivaren på grund av arbetstagarens 
tilltagande ålder och den därtill knutna minskade prestationsförmågan vill 
                                                 
173 Se till exempel AD 1999 nr 10, 26 och 124, AD 2000 nr 111 och AD 2001 nr 92.  
174 Ett sådant ytterligare krav skulle kunna vara att personen har varit arbetslös under en 
viss tid, se s 38 om hur den tyska bestämmelsen har förändrats efter avgörandet i Mangold. 
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säga upp denna utifrån personliga skäl i 7 § LAS. Detta syfte är enligt mig 
svårt att hänföra till mål för sysselsättningspolitiken eller arbetsmarknaden i 
nationens intresse på ett sätt som skulle innebära att bestämmelsen kan 
anses vara tillåten. Syftet verkar snarare vara i arbetsgivarens intresse 
eftersom det innebär att det generellt sätt blir lättare att ”bli av med” 
arbetstagare över 67 år utan hinder av saklig grund. Som det framkommit 
ovan har EU-domstolen konstaterat att mål eller syften som tillkommit för 
att gynna enskilda arbetsgivare inte kan anses vara förenliga med 
arbetslivsdirektivet.  
 
Numhauser-Henning menar att bestämmelsen i 5 § fjärde punkten LAS 
förmodligen är förenlig med unionsrätten eftersom den i likhet med 
Mangold kan sägas syfta till att främja de äldre arbetstagarnas möjligheter 
på arbetsmarknaden. Bestämmelsen anses vara proportionerlig eftersom 
man enligt Numhauser-Henning bör ta i beaktande arbetstagarens 
möjligheter att uppbära pension. Hon poängterar även att 
anställningsskyddet för arbetstagaren under den pågående tidsbegränsade 
anställningen är starkare än för dem med traditionella 
tillsvidareanställningar.175

 
  

Om bestämmelsen syftar till att främja de äldre arbetstagarnas möjligheter 
på arbetsmarknaden kan även jag med stöd av Mangold konstatera att detta 
mål med tanke på medlemsländernas stora utrymme för skönsmässiga 
bedömningar är legitimt. Detta syfte framgår inte av bestämmelsens 
ordalydelse eller dess förarbeten, men framträder förmodligen när 
bestämmelsen ses i ett större sammanhang. EU-domstolens avgörande i 
Palacios de la Villa säger ju att man får undersöka det sammanhang där en 
bestämmelse ingår i om man inte explicit kan utläsa dess syfte. Eftersom 
åldersgränsen är betydligt mer framskriden i den svenska lagen än vad den 
var i Mangold kommer inskränkningen av anställningsskyddet som 
bestämmelsen medför inte att vara lika påtaglig och därför förmodligen 
legitim.  
 

5.3 Utrymme för tillåten särbehandling vid 
anställningsförhållandets upphörande 

I kapitel 3.2 redogjordes för 32 a– 33 § LAS som stadgar att en arbetstagare 
har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad arbetstagaren 
fyller 67 år, om annat inte följer av LAS.176

                                                 
175 Numhauser-Henning, 2010, s 457.  

 Bestämmelsen medför således 
att det är möjligt att avtala om avgångsskyldighet i kollektivavtal för 
arbetstagare som har fyllt 67 år. Den svenska lagstiftaren har ansett att en 
arbetstagare efter 67 års ålder har sin försörjning tryggad genom en rätt till 
garantipension vilket motiverar att man kan införa bestämmelser om 
avgångsskyldighet. Som uppsatsen har visat har även DO anslutit sig till 
denna uppfattning. 32 a § LAS ger inte arbetsmarknadens parter den 

176 Se 7 § LAS, saklig grund för uppsägning hänförligt till arbetsbrist eller personliga skäl. 
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uttryckliga tillåtelsen att avtala om avgångsskyldighet, utan det följer 
snarare av det sammanhang där bestämmelsen ingår i.  
 
De svenska förarbetena har inte motiverat bestämmelsen med att den är 
tänkt att friställa arbetstillfällen för yngre generationer arbetstagare, men 
detta kommer förmodligen att bli dess resultat eftersom personer avlägsnas 
från arbetsmarknaden. Jag menar även att de svenska bestämmelserna, om 
de kommer under prövning, kommer att behöva undersökas i sitt 
sammanhang eftersom man inte uttryckligen hänvisar till mål för till 
exempel sysselsättningspolitiken. En bestämmelse kan ju vara förenlig med 
direktivet även om den inte uttrycker det explicit. Av Age Concern England 
framkommer dock att det inte räcker att motivera en särbehandling med 
allmänna påståenden och att en bestämmelse som tillkommit för att gynna 
enskilda arbetsgivare inte kan anses var förenlig med arbetslivsdirektivet.  
 
De aktuella bestämmelserna i 32 a– 33 §§ LAS är förmodligen de som blivit 
utsatta för mest kritik i den svenska doktrinen. Lindström och Bruun menar 
att livsinkomstprincipen och bestämmelserna i LAS är svåra att förena och 
att bestämmelserna i LAS som inte kräver saklig grund för uppsägningar av 
67-årig arbetstagare förmodligen inte kan göras förenliga med 
unionsrätten.177 Innan EU-domstolens avgöranden i Palacios de la Villa och 
Petersen hävdade Bruun och Lindström att bestämmelsen inte kunde vara 
förenlig med unionsrätten även om den syftade till att frigöra arbetstillfällen 
till fördel för de yngre generationerna.178 På denna punkt kan man mot 
bakgrund av EU-domstolens rättspraxis klart säga att det är ett legitimt 
sysselsättningspolitiskt mål att med hjälp av avgångsregler för äldre 
arbetstagare främja de ungas tillträde till arbetsmarknaden, om det råder stor 
arbetslöshet eller en latent risk för en sådan inom ett visst yrke, se Palacios 
de la Villa och Petersen.179

 

 Om de svenska bestämmelserna motiveras av 
intresset att fördela arbetstillfällen mellan generationerna är de förmodligen 
legitima, om inte reglerna om pension förändrar saken.  

Lindström och Bruun menar att livsinkomstprincipen, som ger arbetstagaren 
en högre framtida pension ju längre denna arbetar, bör göra det möjligt för 
den äldre arbetstagaren att fortsätta i sitt verksamma yrkesliv.180

                                                 
177 Bruun, Lindström, 2003/04, s 705 f. 

 I detta 
sammanhang är det intressant att uppmärksamma generaladvokat Kokotts 
förslag till avgörande i Ole Andersen eftersom livsinkomstprincipen där 
diskuteras i förhållande till unionsrätten. Kokott menade ju att EU-
domstolen i Palacios de la Villa tillfogat proportionalitetsbedömningen ett 
tillägg som går ut på att man måste undersöka om en bestämmelse innebär 
en överdriven kränkning av de berättigade förväntningarna som en 
arbetstagare kan ha. I detta ska man enligt Kokott, när frågan rör pensioner, 

178 Bruun, Lindström, 2003/04, s 706. 
179 I Palacios de la Villa konstaterade EU-domstolen att den aktuella regeln om 
avgångsskyldighet vid 65 års ålder som tillkommit för att främja sysselsättningen för 
arbetslösa på ett sätt som skulle fördela arbetstillfällena mellan generationerna på ett bättre 
sätt var tillåten utan att bestämmelsen innebar en överdriven kränkning av arbetstagarens 
berättigade krav.  
180 Bruun, Lindström, 2003/04, s 705. 
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beakta att arbetstagaren kan uppnå en betydligt högre pension genom att 
även efter uppnådd pensionsålder fortsätta i ett aktivt yrkesliv. Detta gäller 
enligt Kokott särskilt då man antar att personen ska försvinna från 
arbetsmarknaden fastän arbetstagarens pension då skulle minska betydligt i 
jämförelse med om arbetstagaren efter pensionsdatumet fortsätter att tjäna in 
till en framtida pension. EU-domstolens avgörande i Ole Andersen kommer 
förhoppningsvis att bringa klarhet i hur livsinkomstprincipen förhåller sig 
till regler om avgångsskyldighet men också till unionsrätten generellt på ett 
sätt som kommer att vara betydelsefullt för den svenska rätten.  
 
Numhauser-Henning ifrågasätter om den som har rätt till pension verkligen 
befinner sig i en jämförbar situation med dem som inte har det.181

 

 Frågan är 
av grundläggande karaktär eftersom en diskrimineringssituation förutsätter 
att den som har behandlats mindre förmånligt befinner sig i en jämförbar 
situation med dem som inte omfattas av samma åtgärder. EU-domstolen har 
i sin rättspraxis inte studerat denna fråga närmare men jag menar att den är 
fullt befogad att ställa. Numhauser-Henning menar att EU-domstolen i 
Palacios de la Villa beaktat att arbetstagaren fick en skälig pension vilket 
gjorde avgångsskyldigheten legitim. Som generaladvokat Kokott 
uppmärksammat skiljer sig dock EU-domstolens avgörande i Palacios de la 
Villa från Ole Andersen på så sätt att arbetstagaren i Palacios de la Villa 
inte kunde få en högre pension genom fortsatt arbete medan detta är fallet i 
Ole Andersen. Målen skiljer sig därför åt vad gäller utformningen av 
pensionssystemet som kan innebära skillnader för EU-domstolens 
bedömning.  

Bruun och Lindström efterfrågade även innan EU-domstolens avgöranden i 
Wolf och Petersen ett individuellt prövningsmoment kring arbetstagares 
arbetsförmåga för att kunna legitimera en regel om avgångsskyldighet vid 
en viss ålder om den hänför sig till arbetsförmågan. Även i denna fråga bör 
man utifrån EU-domstolens avgöranden i Wolf och Petersen konstatera att 
medlemsländerna med tanke på sitt stora utrymme för skönsmässiga 
bedömningar inte behöver företa individuella bedömningar för att legitimera 
högsta åldersgränser som hänför sig till personers fysiska kapacitet eller 
arbetsförmåga. Av denna rättspraxis bör man kunna dra den slutsatsen att 
generella antaganden om arbetsförmågan vid en viss högre ålder är tillåtna 
utan att företa individuella bedömningar.   
 
Huruvida 32 a– 33 §§ LAS är förenliga med unionsrätten blir mer 
svårbedömt genom att 33 § LAS ger arbetsgivaren en möjlighet att säga upp 
arbetstagaren utan saklig grund med stöd av 32 a § LAS under en relativt 
kort tidsperiod. I fall denna period når sitt slut kommer förutsättningarna för 
arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren vara oberoende av dennes ålder och 
kravet på saklig grund kommer att gälla fullt ut. Generaladvokat Trstenjak 
har i sitt förslag till avgörande i Rosenbladt uttalat att en sådan regel gör så 
att särbehandlingen på grund av ålder blir mindre påtaglig vilket borde göra 
bestämmelsen tillåten. Detta synsätt har blivit utsatt för kritik av 

                                                 
181 Numhauser-Henning, 2010, s 465. 



 61 

kommissionen för att det ger arbetsgivaren en ensam beslutanderätt på ett 
sätt som inte är tillåtet enligt EU-domstolens rättspraxis, se särskilt Age 
Concern England. Denna kritik är enligt mig befogad eftersom en sådan 
bestämmelse tillämpas enbart efter arbetsgivarens skön och kan undergräva 
syften med bestämmelser om avgångsskyldighet som är skapade för att 
frigöra arbetstillfällen till förmån för till exempel yngre arbetstagare. Om en 
undantagsmöjlighet undergräver syftet med en viss bestämmelse kan man 
med stöd av Petersen konstatera att bestämmelsen förmodligen inte kommer 
att klara av EU-domstolens proportionalitetsbedömning.  
 
Reglerna om förlorad företrädesrätt enligt 22, 23, 25 och 25 a §§ LAS 
liksom regeln som innebär att arbetstagare över 67 år bara tillerkänns en 
månads uppsägningstid har både av Bruun, Lindström och Numhauser-
Henning ansetts förenliga med de krav som unionsrätten ställer.182

 

 Man 
menar att den försörjning som pensionen erbjuder i dessa fall ska kunna 
legitimera bestämmelserna och detta håller jag med om. Det minskade 
anställningsskyddet i dessa situationer blir enligt mig inte lika påtagligt som 
vid de övriga bestämmelserna som i högre grad kan problematiseras i 
förhållande till unionsrätten. 

5.4 Utrymme för tillåten särbehandling i 
kollektivavtal 

Den svenska regeringen har ansett att bestämmelser i kollektivavtal som ger 
äldre arbetstagare fler semesterdagar eller förlängd uppsägningstid är 
tillåtna eftersom de bidrar till att äldre arbetstagare kan stanna kvar längre i 
ett aktivt yrkesliv.  
 
Om bestämmelserna hade prövats av EU-domstolen hade bestämmelsernas 
syften förmodligen ansetts legitima med tanke på medlemsländernas stora 
utrymme för skönsmässiga bedömningar. Om fler semesterdagar eller en 
förlängd uppsägningstid verkligen leder till att arbetstagare kan arbeta under 
en längre tid är en svår fråga. Det som enligt mig är problemet är att antalet 
semesterdagar blir fler vid en relativt låg ålder. Det kan därför diskuteras om 
en särbehandling vid en så låg ålder är lämplig och nödvändig.  
 
Generaladvokat Trstenjak har i sitt förslag till avgörande i Rosenbladt 
framhållit att det kan vara viktigt att undersöka i vilket syfte som 
arbetsmarknadens parter lämnats befogenhet att föreskriva särbehandling på 
grund av ålder. Den bestämmelse som möjliggör för arbetsmarknadens 
parter att föreskriva särbehandling måste enligt generaladvokaten vara 
förenlig med arbetslivsdirektivet i sig.  
 
Avsnitt 5.3 har bedömt tillåtligheten av bestämmelser om 
avgångsskyldighet, både vad gäller lag och kollektivavtal. 

                                                 
182 Bruun, Lindström, 2003/04, s 705 och Numhauser-Henning, 2010, s 467 f. 
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5.5 Tillåten särbehandling på grund av 
ålder utifrån teorin om normativa 
grundmönster 

I kapitel 1.2 presenterades Anna Christensens teori om de normativa 
grundmönstren skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella 
grundmönstret och likafördelning. Christensens teori gör anspråk på att 
förklara hur olika normativa mönster påverkar den rättsliga utvecklingen 
som sker i samhället. Eftersom de olika mönstren är oförenliga med 
varandra uppstår en konflikt mellan dem som bidrar till att den rättsliga 
utvecklingen hela tiden är föremål för en förändringsprocess inom vad 
Christensen kallar det normativa fältet. Syftet med detta avslutande avsnitt 
är att applicera teorin om de normativa grundmönstren på de slutsatser kring 
rättsutvecklingen vad gäller tillåten särbehandling på grund av ålder som 
gjorts i avsnitten ovan. 
 
Mönstret skydd för etablerad position beskrivs som ett konservativt mönster 
som verkar för att ett etablerat tillstånd inte ska utsättas för 
förändringsprocesser. I den arbetsrättsliga kontexten är arbetstagarens 
anställningsskydd det tydligaste exemplet på hur mönstret har påverkat den 
arbetsrättsliga utvecklingen.  
 
Som uppsatsen har visat så innebär ofta en särbehandling på grund av ålder 
att anställningsskyddet för en viss grupp arbetstagare kommer att försvagas. 
Denna inskränkning av anställningsskyddet, och därmed skyddet för den 
etablerade positionen, är tillåten för att uppnå nationella mål för 
sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden. Ett exempel på hur 
anställningsskyddet kan försvagas för en viss grupp arbetstagare är 5 § 
fjärde punkten LAS. Enligt denna bestämmelse kan ju personer som är över 
67 år vara tidsbegränsat anställda i obegränsad omfattning. Trots att dessa 
arbetstagare har ett starkare anställningsskydd under själva anställningstiden 
genom att de inte kan sägas upp med hänvisning till saklig grund, kan deras 
anställningstrygghet i ett längre perspektiv vara ganska svagt. Detta 
eftersom denna grupp arbetstagare inte ges garantier för att fler 
tidsbegränsade anställningar kommer att följa. Diskussion blir också mer 
intressant när man beaktar intresset hos personer över 67 år att fortsätta 
arbeta för att kunna höja den framtida pensionen av skäl hänförliga till 
privatekonomin.  
 
Det stora användningsområdet för tidsbegränsade anställningar för personer 
över 67 år visar hur hänsyn till det marknadsfunktionella grundmönstret 
används för att reglera arbetsmarknaden till nackdel för skyddet för 
etablerad position hos personer som är över 67 år.   
 
Bestämmelser som stadgar avgångsskyldighet vid en viss ålder innebär en 
fullständig avsaknad av skydd för etablerad position för de berörda 
arbetstagarna. Skyddet för etablerad position är också svagare för de äldre 
arbetstagare vars uppsägningstid blir kortare med hänsyn till möjligheten för 
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försörjning genom den upparbetade pensionen. Tanken bakom 
bestämmelser om avgångsskyldighet är som uppsatsen har visat att på olika 
sätt främja sysselsättningen. I dessa fall har arbetstagarens intresse av skydd 
för den etablerade positionen fått ge vika för intresset att fördela 
arbetstillfällena mellan personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
Ibland har till exempel bestämmelser om avgångsskyldighet för äldre 
arbetstagare använts för att kunna fördela arbetstillfällena mellan 
generationerna, se Petersen. Att inskränka anställningsskyddet för att 
därmed skapa en bättre fördelning av arbetstillfällen kan enligt mig ses som 
ett utryck för det normativa grundmönstret likafördelning. Detta mönster 
verkar nämligen för att alla personer ska ha en rätt till arbete och deltagande 
i arbetslivet. I förhållande till skydd för etablerad position för äldre 
arbetstagare kan mönstret likafördelning därför sägas vara mer framträdande 
genom att bestämmelser om avgångsskyldighet är tillåtna för att stimulera 
de yngre generationernas eller de arbetslösas tillträde till arbetsmarknaden. 
Trots avgångsskyldigheten gör sig dock mönstret skydd för etablerad 
position sig påmint genom att hänsyn tas till arbetstagarnas möjligheter till 
försörjning genom rätten till pension. Ibland kan dessa arbetstagare också 
ges en förlängd uppsägningstid.  
 
När en enskild arbetsgivare efter eget skön kan låta bli att utnyttja 
möjligheten till avgångsskyldighet för en arbetstagare kvarstår skyddet för 
den etablerade positionen medan den i andra fall kan få ge vika genom 
användandet av det fria avtalet i det marknadsfunktionella grundmönstret. 
Som EU-domstolens rättspraxis har visat får en särbehandling på grund av 
ålder inte motiveras av intressen som enbart hänför sig till de individuella 
arbetsgivarna. Det marknadsfunktionella grundmönstret är vad gäller 
tillåten särbehandling på grund av ålder starkt begränsat för den enskilde 
arbetsgivaren medan mönstret är mer framträdande genom att tillåta för 
arbetsmarknadens parter att gemensamt skapa bestämmelser som innebär en 
särbehandling på grund av ålder. 
 
Genomgången ovan illustrerar hur en rättslig reglering tar hänsyn till de 
olika normativa grundmönstren och att bestämmelser som tillåter en 
särbehandling på grund av ålder ofta innehåller en avvägning mellan de 
olika intressen som mönstren representerar.  
 



 64 

6 Käll- och litteraturförteckning 

6.1 Offentligt tryck 

6.1.1 EU-rätt 
KOM(1999) 565 slutlig, om inrättande av allmänna ramar för 
likabehandling i arbetslivet  
 
KOM(2002) 737 slutlig, gemensam rapport från kommissionen och rådet 
om tillräckliga och stabila pensioner 
 
KOM(2008) 426 slutlig, om genomförande av principen om likabehandling 
av personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
 

6.1.2 Svensk rätt 
SOU 1994:20 Reformerat pensionssystem 
SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning 
SOU 2010:60 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering 
 
Proposition 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om 
anställningsskydd m.m.  
Proposition 1975/76:105 Med förslag till arbetsrättsreform m.m.  
Proposition 1981/82:71 Om ny anställningsskyddslag 
Proposition 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder 
Proposition 2006/07:11 Bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning m.m. 
Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 
Proposition 2008/09:4 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i 
diskrimineringstvister 
 

6.2 Doktrin 
Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars, Arbetsrätt, Liber, 
Malmö, 2009 
 
Barnard, Catherine, EC Employment Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2006 
 
Bruun, Niklas, Lindström, Hanna, Åldersdiskriminering, pensionspolitik 
och lagen om anställningsskydd, Juridisk tidskrift, 2003/04, häfte 3, s 696- 
708 
 



 65 

Christensen, Anna, Skydd för etablerad position – ett normativt 
grundmönster, Tidskrift for Rettsvitenskap, Årgång 109, 1996, s 519-574 
 
Christensen, Anna, Den EG-rättsliga likhetsprincipen versus den europeiska 
enförsörjarfamiljen. I Bernitz, Gustavsson, Oxelheim (red) 
Europaperspektiv. Årsbok 1999. Nerenius och Santeus, Stockholm, 1999 
 
Christensen, Anna, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och 
normative förändringsprocesser, i Perspektiv på likabehandling och 
diskriminering, antologi utgiven av Ann Numhauser-Henning, Juristförlaget 
i Lund, Lund, 2000 
 
Connolly, Michael, Forced retirement, age discrimination and the Heyday 
case, Industrial law journal, nr2/2009, s 233-241 
 
Feder, Jody, The age discrimination in employment act (ADEA): A legal 
overview, CRS report for congress, 2008. 
 
Fransson, Susanne, Lönediskriminering – en arbetsrättslig studie av 
könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och 
lag, Iustus förlag, Uppsala, 2000 
 
Fransson, Susanne, Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen – en 
kommentar, Norstedts juridik, Stockholm, 2010 
 
Gabinus Göransson, Håkan, Flemström, Stefan, Dlorach, Martina, 
Diskrimineringslagen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2009 
 
Glavå, Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2001 
 
Göransson, Håkan, Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna – en praktisk 
kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm, 2006 
 
Hamskär, Ingemar, Engblo, Samuel, Ministern måste svara om visstiden, 
publicerat på TCO:s hemsida den 22 april 2010 
 
Hepple, Bob, The transformation of labour law in Europe – a comparative 
study of 15 countries 1945-2004, Hart publishing, Portland, 2009 
 
Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete?: en 
komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och 
funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget, Lund, 2007. 
 
Kelly, Esther, Curiouser and curiouser. Direct effect and fundamental 
rights: the decision of the European court of justice in Werner Mangold v. 
Rüdiger Helm, Cambridge student law review, vol. 2, 2006, s 71-76 
 
Kilpatrick, Claire, The ECJ and labour law: A 2008 retrospective, Industrial 
law journal, nr2/2009, s 180-208 



 66 

 
Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, Inledning till 
den individuella arbetsrätten, Iustus förlag, Uppsala, 2009 
 
Magar, Priya, Justifying age discrimination, Publicerat på 
Employmentlawwatch.com den 20 januari 2010 
 
Meenan, Helen, Age discrimination in the EU and the framework directive, i 
The law on age discrimination in the EU, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International c, 2008, s 9-27 
 
Muir, Elise, Enhancing the effects on community law on national policies: 
the Mangold case, European law review, nr 5/2006, s 879-891 
 
Nielsen, Ruth, Szyszczak, Erika, The social dimension og the European 
union, Handelshøjskolens forlag, Köpenhamn, 1997 
 
Nielsen, Ruth, EC law and multiple discrimination, CBS Law Studies, WP 
2006-01 
 
Nielsen, Ruth, Is European Union equality law capable of addressing 
multiple and intersectional discrimination yet? Precautions against 
neglecting intersectional cases, i Schiek, Dagmar och Cege, Victoria, 
European Union Non-discrimination Law- Comparative perspectives on 
multidimensional equality law, Routledge-Cavendish, 2009, s 31-52 
 
Nielsen, Ruth, Höga beviskrav på medlemsstaterna när särbehandling på 
grund av ålder ska rättfärdigas, EU och arbetsrätt, nr 1, 2009 
 
Numhauser-Henning, Ann, Rätt att gå vid 67? s 277-301 i Normativa 
perspektiv. Festskrift till Anna Christensen. Stiftelsen Juristförlaget i Lund, 
Lund, 2000, s 277-301 
 
Numhauser-Henning, Ann, Åldersdiskriminering och några 
anställningsskyddsrelaterade frågor, i Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus, 
Uppsala, 2010, s 439-473 
 
Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2002 
 
Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, 2005, 
häfte 3, s 249-272 
 
Rönnmar, Mia, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – från 
arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund, i Perspektiv på 
likabehandling och diskriminering, antologi utgiven av Ann Numhauser-
Henning, Juristförlaget i Lund, Lund, 2000, s 283-311 
Rönnmar, Mia, Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar, Juridisk 
Tidsskrift, nr 3, 2006-2007, s 630-647 



 67 

 
Sandgren, Claes, Är rättsvetenskapen dogmatisk?, Tidsskrift for 
Rettsvitenskap, 4-5/2005, s 648-656 
 
Sargeant, Malcolm, Age discrimination, i The law on age discrimination in 
the EU, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International c, 2008, s 1-8 
 
Schmidt, Marlene, The principle of non-discrimination in respect of age: 
Dimensions of the ECJ´s Mangold judgment, German Law Journal, Vol. 07, 
No. 05, 2006, s 505-524 
 
Shlachter, Monica (översättning Kerstin Ahlberg), Mangold-domen har 
fortfarande efterdyningar I Tyskland, EU och arbetsrätt, nr 1, 2008 
 
Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2006 
 
Skidmore, Paul, The European employment strategy and labour law: a 
german case study, European law review, 2004, 29(1), s 52-73 
 
Swift, Jonathan, Justifying age discrimination, Industrial law journal, nr 
3/2006. S 228-244 
 
Thomas, Olga, Mangold v Helm (Case 144/04) Grand chamber, European 
court of justice 22 november 2006 – Yet another way round horizontal 
direct effect, Denning law journal, Vol 18, 2006, s 233-242 
 
Wiesbrock, Anja, Case note – Case -555/07, Kücüudeveci v. Swedex, 
Judgement of the court (Grand chamber) of 19 January 2010, German law 
journal, Vol 11, No 5, 2010, s 539-550 
 

6.3 Övrigt 

6.3.1 EU 
Rådets beslut 2000/750/EU av den 27 november 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006) 
 
Tackling multiple discrimination – Practices, policies and laws, European 
Commission, Directorate-General for employment, Social affairs and equal 
opportunities, Unit G-4, 2007 
 
Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om 
visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande genomförande av 
Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP av den 25 mars 2010 
 



 68 

Formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1999/70/EU av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG-
Greffe(2010)D/3836, ärendenummer 2007/4835) 
 
Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets 
direktiv 1999/70/EU av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG-
Greffe(2010)D/3836, ärendenummer 2007/4835 
 
EGT C 260/3 
 

6.3.2 Sverige 
Gällande rätt om lika lön, Jämställdhetsombudsmannen, 2001  
 

6.3.3 Beslut av diskrimineringsombudsmannen 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende Jämo 2008/880 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende 2009/80 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende 2009/216 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende 2009/452 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende 2009/1491 
 

6.3.4 Kollektivavtal  
Huvudöverenskommelsen (HÖK) mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting och Svenska kommunalarbetarförbundet, Fackförbundet SKTF, 
Ledarna, Akademikerförbundet SSR, Teaterförbundet, 
AkademikerAlliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet 
 
Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan 
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Unionen, Ledarna, Sveriges 
Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och 
Sveriges Arkitekter 
 

6.3.5 Remissvar 
SACO:s remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning, från den 21 september 2006 
 
TCO:s remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning, från den 26 september 2006 
 



 69 

Svenskt Näringslivs remissvar till (SOU 2006:22) En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning, från den 26 september 2006 



 70 

Rättsfallsförteckning 

EU-domstolen 
 
Mål som har hänskjutits till EU-domstolen för avgörande 
 
Mål C-109/09 Reinhardt Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach v. 
Deutsche Lufthansa AG  
 
Mål C-268/09 Vasil Ivanov Georgiev v. Technicheski universitet – Sofia, 
Filial Plovdiv 
 
Mål C-86/10 Hüseyin Balaban v. Zelter GmbH 
 
 
Förslag till avgörande från EU-domstolens generaladvokater 
 
Generaladvokat Mazáks förslag till avgörande i Mål C-411/05 Palacios de 
la Villa v. Cortefiel Servicios SA, föredraget den 15 februari 2007 
 
Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C- 45/09 Rosenbladt 
v. Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH, föredraget den 28 april 2010 
 
Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C- 499/08 
Ingenjörsföreningen i Danmark för Ole Andersen v. Region Syddanmark, 
föredraget den 6 maj 2010 
 
Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C-427/06 Birgit 
Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, 
föredraget den 22 maj 2008 
 
 
Mål som avgjorts av EU-domstolen 
 
Mål 29/69 Erich Stauder v. Staden Ulm [1969] 00419 
 
Mål 36/74 Walrave och Koch v. Association Union Cycliste Internationale 
m.fl. [1974] ECR 01405 
 
Mål 43/75 Gabrielle Defrenne v. Société Anonyme Belge de Navigations 
Arienne Sabena [1976] ECR 455 
 
Mål 149/77 Gabrielle Defrenne v. Société Anonyme Belge de Navigations 
Arienne Sabena [1978] ECR 01365 
 
Mål 148/78 Pubblico Ministero v. Tullio Ratti [1979] ECR 01629 



 71 

 
Mål 152/84 Marshall v. Southhampton and South West Hampshire Area 
Health Authority (Teaching) [1986] ECR 00723 
 
Mål 109/88 Handels- og Kontorsfunktionærernes Forbund i Danmark v. 
Dansk Arbejdsgiverforening (för Danfoss) [1989] ECR 03199 
 
Mål C-144/04 Mangold v. Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981 
 
Mål C-212/04 Adeneler m.fl. v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) 
[2006] ECR I-06057 
 
Mål C-227/04 Lindorfer v. Rådet [2007] ECR I-06767 
 
Mål C-17/05  B.F Cadman v. Health & Safety Executive [2006] ECRI-
09583 
 
Mål C-411/05 Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA [2007] ECR I-
8531 
 
Mål C-303/06 Sharon Coleman v. Attridge Law och Steve Law [2008] ECR 
I-05603 
 
Mål C-427/06 Birgit Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) 
Altersfürsorge GmbH [2008] ECR I-07245 
 
Mål C-506/06 Sabine Mayr v. Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner 
OHG [2008] ECR I-01017 
 
Mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding v. NV Firma Feryn [2008] ECR I-05187 
 
Mål C-388/07 The Queen, på begäran av The incorporated trustees of the 
national council for ageing (Age concern England) v. Secretary of state for 
business, enterprise and regulatory reform [2009] ECR I-01569  
 
Mål C-555/07 Seda Kücüdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG  
 
Mål C-88/08 David Hütter v. Technische Universität Graz 
 
Mål C-299/08 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main 
 
Mål C-341/08 Dominica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für 
den Bezirk Westfalen-Lippe 
 
Mål C-246/09 Susanne Bulicke v. Deutsche Büro Service GmbH 
 
 



 72 

Arbetsdomstolen 
 
AD 1987 nr 34 
AD 1999 nr 10 
AD 1999 nr 26  
AD 1999 nr 124 
AD 2000 nr 111 
AD 2001 nr 92 
AD 2002 nr 32 
AD 2002 nr 45 
AD 2002 nr 128 
AD 2003 nr 55 
AD 2005 nr 32 
AD 2005 nr 87 
AD 2006 nr 62 
AD 2009 nr 11 
AD 2010 nr 36 
 


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning 
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Teorin om skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella grundmönstret och likafördelning
	1.3 Metod och material
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Den rättsliga bakgrunden till förbudet mot åldersdiskriminering
	2.1 Ålder som en diskrimineringsgrund
	2.2 Arbetslivsdirektiv 2000/78/EU och åldersdiskriminering

	3 Tillåten särbehandling på grund av ålder i svensk rätt
	3.1 Den nya diskrimineringslagen
	3.2 Kvarvarande utrymme för tillåten särbehandling på grund av ålder i lagen om anställningsskydd
	3.3 Särbehandling på grund av ålder i kollektivavtal

	4 Åldersdiskriminering eller tillåten särbehandling enligt EU-domstolens rättspraxis
	4.1 Förbudet mot åldersdiskriminering som en allmän unionsrättslig princip
	4.2 Särbehandling på grund av ålder vid anställningsförhållandets ingående 
	4.3 Beaktande av anställningstid i samband med anställningens ingående eller upphörande
	4.4 Särbehandling på grund av ålder i samband med anställningsförhållandets upphörande

	5 En analys av svensk rätts giltighet i ljuset av EU-domstolens rättspraxis
	5.1 Inledning 
	5.2 Utrymme för tillåten särbehandling vid anställningsförhållandets ingående
	5.3 Utrymme för tillåten särbehandling vid anställningsförhållandets upphörande
	5.4 Utrymme för tillåten särbehandling i kollektivavtal
	5.5 Tillåten särbehandling på grund av ålder utifrån teorin om normativa grundmönster

	6 Käll- och litteraturförteckning
	6.1 Offentligt tryck
	6.1.1 EU-rätt
	6.1.2 Svensk rätt

	6.2 Doktrin
	6.3 Övrigt
	6.3.1 EU
	6.3.2 Sverige
	6.3.3 Beslut av diskrimineringsombudsmannen
	6.3.4 Kollektivavtal 
	6.3.5 Remissvar


	Rättsfallsförteckning

