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Sammanfattning 
Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska unionen 

(EU). Anslutningen medförde att Sverige kom att omfattas av 

europarätten, även kallad EG-rätten. Rättsordning har företräde framför 

svensk rätt, vilket innebär att vår nationella rätt måste ta hänsyn till och 

tolkas i ljuset av EG-rätten.  

Sverige har ingen diskrimineringslagstiftning av generell natur. Frågan är 

under utredning och en tillsatt kommitté ser över behovet av en 

sammanhållen lag, som skulle omfatta alla diskrimineringsgrunder. Här tas 

även hänsyn till arbetslivsdirektivet, vilket anger en allmän ram för 

likabehandling i arbetslivet och innefattar ett förbud mot 

åldersdiskriminering.   

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva, analysera och därigenom 

försöka fastställa gällande rätt inom området åldersdiskriminering samt ta 

reda på hur väl svensk rätt stämmer överens med EG-rättens 

åldersreglering. En komparation har genomförts med tysk rätt för att se 

den svenska rättsordningen ur en annan synvinkel och öppna upp för nya 

metoder att lösa ett sådant juridiskt problem.   

Det kan konstateras att EUs åldersreglering skall motverka diskriminering 

av både unga och gamla i arbetslivet. En särbehandling, på grund av ålder, 

kan dock ske under förhållanden som objektivt kan motiveras av ett 

berättigat mål. På grund av att arbetslivsdirektivet är vagt och mångtydigt, 

lämnas mycket plats åt lagtolkning och de juridiska luckorna förväntas 

fyllas av framtida rättsfall i stället för av uttrycklig lagtext. Enligt 

diskrimineringskommitténs utredning skall förbudet mot 

åldersdiskriminering införas i den sammanhållna diskrimineringslagen, men 

utan några förändringar i LAS. Sammanslagningen innebär att ålder likställs 

med övriga grunder, såsom kön och sexuell läggning, och därmed gäller vid 

indirekt och direkt diskriminering.   

Vi anser att åldersdiskrimineringen skall införas i en sammanhållen 

diskrimineringslag, där det förtydligas att skyddet skall gälla likvärdigt för 

alla människor oavsett ålder. Vidare bör avsteg kunna göras till förmån för 

en arbetstagare eller arbetssökande under förutsättning att det inte ligger en 

annan arbetstagare eller arbetssökande till nackdel.   



   
Abstract 
Sweden is a member of the European Union (EU) since 1995. The 

association results in considerable proportions of the European law, also 

called EC-law, for Sweden. The legal system has precedence above Swedish 

law, which forces our national court to take consideration into and 

interpret the law in the light of EC-law.   

Sweden doesn t possess a general legislation of discrimination. An 

appointed committee investigates the matter and the requirement of a 

common law, including all discrimination prohibits. The committee must 

also consider the European employment directive, which indicates 

establishing of a general framework for equal treatment in employment and 

occupation and includes age discrimination.   

The purpose of the essay has been to describe, analyse and appoint current 

law and order regarding the age discrimination and to find out how well the 

Swedish law correspond whit the European employment directive.  

It can be established that the age regulation is supposed to provide 

discrimination of both young and old on the labour market. A difference in 

treatment based on the age, is justified if it´s done objectively and 

reasonably by a legitimate aim. Future court cases will have a decisive 

influence on the law and order development, since the European 

employment directive is both vague and undefined. There will be a unified 

law of discrimination, but no alteration in the Swedish law of employment 

security. The unification involves the age ground and gets adaptable on 

indirect as well as on direct discrimination.               
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Förkortningslista  

AD  Arbetsdomstolen  

AGG  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Sv: allmän   
lag om likabehandling  

Arbetslivsdirektivet Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av   
en allmän ram för likabehandling i arbetslivet  

EG-rätten  Europeiska gemenskapsrätten  

EU  Europeiska unionen   

Europakonventionen Den Europeiska konventionen angående skydd   
för de mänskliga rättigheterna och de    
grundläggande friheterna  

FN  Förenta nationen  

ILO  Internationella arbetsorganisationen  

KSchG  Kündigungs Schutzgesetz, motsvarighet till   
svenska LAS  

LAS  Lag om anställningsskydd  

LO  Landstingsorganisationen   

Prop.    Proposition   

RF   Regeringsformen  

SAF   Svenska Arbetsgivarföreningen    

SOU    Statens offentliga utredningar  

TzBfG   Teil- und Befristungsgesetz. Sv: lagen om del-    
och visstidsanställning
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

Vid val av ämne inför vår uppsats fanns ett genuint intresse av att skriva 

om något som var intressant, men också aktuellt. I startgroparna utgick vi 

från våra egna hypoteser om att EG-rättens förbud mot 

åldersdiskriminering skulle komma att påverka svensk arbetsrätt. För att 

söka svar på regleringens inverkan, på bland annat lagen om 

anställningsskydd (1982:80; LAS), lät vi gällande rättskällor utgöra 

materialet för uppsatsen.  

Vi förutsatte att rättsvetenskapen är ett koherent system, som skall spegla 

ett komplext och dynamiskt samhälle. Det innebär att ett rättsligt problem 

inte kan isoleras från närliggande lagar och regleringar, utan i stället skall 

ses ur ett perspektiv där samspelet inom gällande rätt är det centrala. 

Utgångspunkten i uppsatsen är ålderns betydelse på arbetsmarknaden i 

framtiden, med ett hänsynstagande till de lagar som arbetslivsdirektivet och 

fördragen berör1.  

1.2 Problembeskrivning 

Under 1900-talet har Sverige ratificerat ett antal internationella 

konventioner, som syftar till att motverka diskriminering på grund av kön, 

ras, hudfärg, religion, politisk uppfattning, socialt ursprung med mera. 

Reglerna är tänkta att vara normbildande, vilket innebär ett moraliskt och 

politiskt åtagande för Sveriges del att anpassa samhället för alla individer. 

Inom svensk arbetsrätt var 1999 års diskrimineringslagstiftning den största 

nyheten under 1990-talet. Lagarna skulle följas av alla arbetsgivare och vara 

tillämpliga på arbetsplatser oberoende storlek och verksamhetsområde. 

Arbetsgivaren fick inte längre behandla en arbetssökande eller en 

arbetstagare sämre än denne hade behandlat eller skulle ha behandlat någon 

annan i en jämförbar situation.2  

Arbetsrätten har också att ta hänsyn till EG-rättsliga regler på området. 

Från början var det knappast någon som kunde ana att gemenskapen skulle 

expandera till vad den är idag. Det är därför inte förvånande att rätten 
                                                

 

1 Rådets direktiv 2000/78/EG och EG-fördraget. 
2 Göransson och Karlsson, Diskrimineringslagarna  en praktisk kommentar, s 18, 68. 
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saknar en egentlig grundlag. I stället har rättsprinciper, domstolspraxis och 

direktiv fått fylla de luckor som de ursprungliga fördragen inte täcker. 

Dessa påverkar även den svenska rättsordningen, eftersom EG-rätten står 

över nationell rätt sedan anslutningen till Europeiska unionen (EU) 1995.3 

Reglering om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, 

har kommit till i enlighet med tidigare fördrag.4 Hit hör bland annat 

förbudet mot åldersdiskriminering, som införts i flera medlemsländer.5 

Efter tre års uppskov skall så även ske i Sverige. Implementeringen har stor 

betydelse för nuvarande diskrimineringslagar, men kan också skapa 

konsekvenser för andra delar av den svenska arbetsrätten.6  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att beskriva, analysera och därigenom försöka fastställa 

gällande rätt inom området åldersdiskriminering samt ta reda på hur väl 

svensk rätt stämmer överens med arbetslivsdirektivet i arbetslivet. För att 

nå vårt syfte, används källmaterial från såväl EG-rätt som svensk rätt. 

Problemet för oss är att det inte finns någon lagtext eller fullständiga 

förarbeten att hålla sig till, men eftersom införandet av åldersförbudet är 

aktuellt även i andra EU-länder genomför vi en komparation med tysk 

arbetsrätt. Utifrån en sådan jämförelse kan vi föra en diskussion kring hur 

en kommande lagstiftning borde se ut. Mot bakgrund av ovanstående, blir 

våra frågeställningar:  

o Vad innebär EUs reglering av åldersdiskriminering? 

o Hur kommer den svenska rätten att påverkas och hur skall 

regleringen implementeras? 

o Kan LAS ha kvar sin utformning genom att EG-rätten ger 

utrymme för undantag från förbudet?  

o Kommer diskrimineringslagarna att ändras för att anpassas 

till den överordnade EG-rätten?  

                                                

 

3 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk 
   rättstillämpning, s 28. 
4  EG-fördraget artikel 13, Rådets direktiv 2000/78/EG. 
5  Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 329. 
6  Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 200. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att begränsas till arbetslivet och inte ta hänsyn till 

förbudets inverkan på andra samhällsområden. Vi anser att det ger oss 

möjligheten att fördjupa oss i ämnet. Arbetet med att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, berörs endast 

som en bakgrund och som en jämförelse i uppsatsen.7 Det är ett sätt att 

placera åldern i ett sammanhang och klarlägga regleringen utifrån tidigare 

svensk rätt.  

Eftersom både Tyskland och Sverige har författning som främsta rättskälla 

samt bygger på den romersk-germanska rätten, blev valet av Tyskland 

naturligt för en komparation.8  

1.5 Metod och material 

Att vetenskapen söker någon slags sanning och utvecklas är idag en 

självklarhet.9 Rättsvetenskapen är inget undantag. Vårt rättssystem skall 

spegla och vara användbart i den värld vi lever i, medan opinionen och 

samhället å sin sida, är med och påverkar hur styret skall se ut.10 Det lämnar 

oss frågande till på vilket sätt vi skall angripa vårt ämne. Vi väljer att frysa 

rätten till vad den är idag och se problematiken ur ett rättsgenetiskt 

perspektiv. Arbetssättet innebär att vi låter den rättsvetenskapliga 

historiken styra vårt arbete med att fastställa hur en kommande lagstiftning 

kommer att se ut. Om tidigare regler kommit till på lösa grunder, kan det 

finnas anledning att avvika från dem i framtiden.11  

Vi kommer att tillämpa den traditionella juridiska metoden och sträva efter 

säker kunskap. Arbetet begränsas till att studera lagförarbeten, lagtext, 

kollektivavtal, praxis och doktrin. Med dessa rättskällor fastställer vi vilka 

rättsregler som finns samt gällande rätt, de lege lata.12 Doktrinen används 

för att få en bättre förståelse för hur reglerna fungerar i verkligheten, 

                                                

 

7 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 21. 
8 Bogdan, Komparativ rättskunskap  andra upplagan, s 169. 
9 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s 10. 
10 Peczenik, Juridikens teori och metod, s 14-16. 
11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod  fjärde upplagan, s 140-141. 
12 Lehrberg, Praktisk juridisk metod  fjärde upplagan, s 38. 
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medan en analys av väsentlig praxis ger en samlad bild av rättsläget. De 

lagförarbeten som finns blir vägledande vid utläsandet av syftet med en 

specifik lag. Här ges en detaljerad beskrivning av hur lagstiftaren tänkt att 

olika stadganden skall tillämpas.13 Utöver nämnda källor nyttjar vi 

dessutom Internet och mediala artiklar för att få aktuell information. Detta 

material beaktas kritiskt, då det är av stor vikt att vår uppsats bygger på 

säkert vetande.  

Vidare genomförs en komparativrättslig studie av tysk rätt, som är av 

betydelse i och med vårt medlemskap i EU. En sådan jämförelse gör det 

möjligt att se den svenska rättsordningen ur en ny synvinkel samtidigt som 

värdet och den faktiska funktionen av vår gällande rätt kan klargöras. Det 

kan öppna upp för nya metoder att lösa juridiska problem, vilket blir 

relevant för vår studie, eftersom en viktig del är vårt resonemang kring de 

lege ferenda, som syftar till att beskriva hur en kommande lagstiftning 

borde se ut.14 Det finns ingen svensk text att ta del av när det gäller den 

tyska rätten. Vi kommer därför att behandla och översätta tyska 

lagkommentarer med stöd av våra egna språkkunskaper och lexikon.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem huvuddelar och inleds med en presentation av 

vår studie och en problembeskrivning med syfte och frågeställningar.  

För att läsaren skall förstå innebörden av arbetslivsdirektivet i den svenska 

arbetsrätten, ges väsentlig fakta i det andra avsnittet. Här låter vi EG-

rättens förhållande till nationell rätt och begreppet diskriminering ligga till 

grund för åldersregleringens betydelse. Mot bakgrund av formell och 

materiell rätt, ges en förklaring till hur Sverige påverkas av den överordnade 

EG-rätten.  

Avsnittet När åldern kan komma att spela roll tar upp exempel på när en 

arbetstagare kan komma att behöva skydd mot åldersdiskriminering.  

Det fjärde kapitlet består av en analys av materialet, medan det femte 

kapitlet ger en avslutande diskussion kring hur lagen borde se ut. 

                                                

 

13 Hydén, Rättsregler  en introduktion till juridiken, s 116, 120. 
14 Bogdan, Komparativ rättskunskap  andra upplagan, s 26-29. 
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2. EG-rätt i förhållande till svensk rätt  

2.1 EG-rättens formella uppbyggnad 

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska unionen. 

Anslutningen innebär att Sverige omfattas av europarätten, även kallad 

EG-rätten. Rättsordning har företräde framför svensk rätt och gäller för 

såväl myndigheter, företag och privatpersoner.15 Medlemsländerna skall 

exempelvis ta hänsyn till och tolka den nationella rätten i ljuset av EG-

rätten, så kallad direktivkonform tolkning.16  

Sveriges medlemskap i EU medförde att följande stycke infördes i 10 kap  

5 § regeringsformen (RF):  

Inom ramen för samarbete i 

Europeiska unionen kan riksdagen 

överlåta beslutanderätt som inte rör 

principerna för statsskicket. Sådan 

överlåtelse förutsätter att fri- och 

rättighetsskyddet inom det 

samarbetsområde till vilket 

överlåtelsen sker motsvarar det som 

ges i denna regeringsform och i den 

europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

Riksdagen beslutar om sådan 

överlåtelse genom beslut, varom 

minst tre fjärdedelar av de röstande 

förenar sig

  

2.1.1 EG- rättens institutioner 

Inom EG-rätten finns fem institutioner: Ministerrådet, Europaparlamentet, 

Kommissionen, EG-domstolen och Revisionsrätten.17 Lagstiftnings- och 

beslutsmakten ligger hos ministerrådet, som är det högsta beslutande 

organet med ministrar från respektive medlemslands regering. 
                                                

 

15 Höglund och Jennbacken, Europarätten en introduktion  tredje upplagan, s 5. Mål 6/64,   
    Mål 11/70. 
16 Mål 14/83, Mål C-106/89. 
17 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 

  

    tredje upplagan, s 134. 
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Europaparlamentet stiftar, tillsammans med ministerrådet, nya lagar. 

Parlamentet har en kontrollerade funktion och måste godkänna 

kommissionen, vilkas uppgift är att företräda unionen. En annan viktig del i 

kommissionens arbete, är att komma med förslag till förändringar samt 

kontrollera att beslut genomförs och efterlevs i medlemsländerna. En 

domare från varje medlemsland samt åtta generaladvokater är 

representerade i EG-domstolen. Domarna utses och godkänns av 

medlemsländerna för en period av sex år. Till EG-domstolen hör även 

förstainstansrätten, som har till uppgift att döma i mål som rör företag och 

enskilda personer. Förstainstansrätten är till stor hjälp för avlastning av 

EG-domstolen, även om dess dom kan överklagas till EG-domstolen. Att 

tolka rätten och döma i tvister mellan medlemsländer är domstolens 

huvuduppdrag. Revisionsrättens uppgift är att granska gemenskapens 

räkenskaper och revision.18  

2.1.2 EUs rättskällor 

EG-rätten utgör en egen rättsordning, som brukar benämnas l´acquis 

communautaire.19 Den inkluderar främst:  

o Primärrätten. 

o Sekundärrätten. 

o Allmänna rättsprinciper. 

o Domstolspraxis. 

o Internationella avtal.20  

2.1.2.1 Primärrätten 
Till primärrätten räknas speciellt EG-fördraget21 och är en grundläggande 

rättskälla inom gemenskapsrätten. Ekonomiska kol- och stålgemenskapen, 

Euroatomfördragen, Unionsfördraget, Amsterdamfördraget samt fördrag 

om nytillkomna medlemsländer hör också till primärrätten.22 I EG-

fördraget från 1957 fastslogs principen om en gemensam tullunion.  

                                                

 

18 Nilsson och Lundberg, Europarätten  en introduktion till EG-rätten och 
    Europakonventionen, s 16-20. 
19 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 37. 
20 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt    
    tredje upplagan, s 102. 
21 Även kallat Romfördraget. 
22 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 38. 
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Här tillades även att fri rörlighet på den inre marknaden skulle vara möjlig 

för varor, tjänster, personer och kapital, även benämnt som de fyra 

friheterna.23 Respektive medlemsland har godkänt och gemensamt beslutat 

om de gällande fördragen.24  

2.1.2.2 Sekundärrätten 
De rättsakter som kan utfärdas med stöd av fördragen kallas sekundärrätt. 

Hit räknas dels de bindande i form av förordningar, direktiv och beslut, 

dels icke bindande rekommendationer och yttranden.25  

En förordning har allmän giltighet och är bindande för varje medlemsland, 

vilket innebär att enskilda och juridiska personer bär rätten att åberopa 

EG-rättens regler vid en nationell domstol, så kallad direkt effekt. Om det 

inte särskilt framkommer är en förordning direkt tillämplig och behöver 

därmed inte inkorporeras i nationell rätt.26  

Ett direktiv riktar sig inte till enskilda medborgare utan till respektive 

medlemsland.27 Tillvägagångssättet för införandet av direktivet är upp till 

varje land att besluta, men det måste implementeras i den nationella 

rättsordningen inom en bestämd tid. Rätten till direkt effekt kan åberopas 

vertikalt vid förhållanden som rör enskild mot stat, eller horisontellt mellan 

två enskilda individer. Det sistnämnda har EG-domstolen bedömt som 

omöjligt, då de anser att det är staten som brustit i sina åtaganden och det 

skall inte behöva drabba enskilda.28 Vanligtvis har inte ett direktiv direkt 

effekt, eftersom vissa omständigheter måste föreligga. För det första måste 

medlemslandet ha passerat tiden för implementering. För det andra krävs 

ett förhållande, där regeln är klar, entydig och ovillkorlig, och som ger 

enskilda rättigheter mot staten.29 Om ett land inte följer ett utfärdat 

direktiv, kan EG-domstolen förelägga vite eller utdöma skadestånd. Det 

                                                

 

23 Nilsson och Lundberg, Europarätten  en introduktion till EG-rätten och  
    Europakonventionen, s 11, 47. 
24 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning, s 25. 
25 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 

  

    tredje upplagan, s 102. 
26 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 

  

    tredje upplagan, s 122, 228. 
27 EG-fördraget artikel 249. 
28 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning, s 98, 101. Mål 152/84. 
29 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 45-46. Mål 26/62, Mål 148/78. 
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krävs dock att det finns ett orsaksförhållande mellan skadan och 

överträdelsen samt att överträdelsen varit tillräckligt klar och att rättsregeln 

syftar till att skydda enskildas rättigheter.30  

Beslut är bindande för dem de är riktade till och kan gälla endera en stat 

eller ett enskilt rättssubjekt. Oavsett till vem det är riktat, kan ett beslut 

göras gällande vid nationella domstolar och andra myndigheter.31  

Rekommendationer och yttranden har, till skillnad från beslut, ingen rättslig 

bindande verkan. De är utarbetade som uttryck för en åsikt eller förslag till 

lösningar och kan vara till hjälp vid tolkning av nationell rätt eller vid 

gemenskapsåtgärder.32  

2.1.2.3 Allmänna rättsprinciper 
EG-rätten är en relativt ny rättsordning och EG-domstolen fastställde 

tidigt att många frågor som uppkom inte kunde besvaras genom den 

skrivna rätten. Vidare betraktade domstolen EG-rätten som en rättsordning 

av sitt eget slag, sui generis, och inte som folkrätt i allmänhet.33  

Domstolens uppgift är att se till att tolkning och tillämpning av lag och rätt 

följs.34 Mot bakgrund av detta används allmänna rättsprinciper, vilka också 

benämns som rättsgrundsatser och har kommit att bli en viktig rättskälla 

inom unionen. De får dels betydelse för lagstiftningsprocessen och 

samspelet mellan medlemsländerna, men även vid skyddet av enskildas 

intressen i samband med maktutövningen inom EU.35 Eftersom 

rättsprinciperna i dess natur är vaga, är det svårt att införa dem i lagtext. 

Det medför möjligheten till fri bedömning och självständigt tänkande vid 

tillämpningen, men med beaktande av politisk och demokratisk legitimitet. 

Rättsprinciperna har störst betydelse i svåra fall, där det saknas tydliga och 

skrivna regler. Här används de som ett flexibelt instrument vid lösningar av 
                                                

 

30 Höglund och Jennbacken, Europarätten en introduktion  tredje upplagans, s 30. 
    Mål C-9/90. 
31 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk   
    rättstillämpning, s 101-102. 
32 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 

  

    tredje upplagan, s 231. 
33 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning,s 43-44. 
34 EG-fördraget, artikel 220. 
35 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk   
    rättstillämpning, s 41, 50. 
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problem i ett föränderligt samhälle. Domstolen kan då stödja sitt 

resonemang på moraliska värderingar, i stället för att göra lagtexten mer 

detaljerad.36  

2.1.2.4 Domstolspraxis 
Inom unionen har domstolarnas rättspraxis högre dignitet i jämförelse med 

den svenska rättsordningen. En orsak till det är synen på relationen mellan 

regler som skapats utifrån lagstiftaren och regler som växt fram genom 

rättspraxis. I angloamerikansk rätt, likväl som inom EUs rättsordning, har 

rättspraxis en stark ställning som rättskälla, medan skriven rätt präglar 

kontinentaleuropeisk och skandinavisk rätt.37  

Som nämnts ovan, skall EG-domstolen ansvara för att tolkning och 

tillämpning av lag och rätt följs. I en rad domar har domstolen visat hur 

regler skall tolkas i olika situationer.38 Dessa har sedan legat till grund för 

rättsfall, där de skrivna reglerna varit vaga och mångtydiga. I högre grad är 

EG-rätten domarskapt och består i stor utsträckning av oskriven rätt. Det 

visar sig bland annat när domstolen i regel tillämpar en framkommen 

princip från tidigare mål i det enskilda fallet. Därmed är det inte sagt att 

domstolen enbart stödjer sig på avgjorda mål, utan hänsyn tas även till 

allmänna regler.39  

2.1.2.5 Internationella avtal 
Internationella avtal som har slutits av medlemsländerna och antagits av 

EU, är en del av EG-rätten. Det kan exempelvis vara avtal med tredje land 

som rör ingående uppgörelser, avtal inom unionen som behandlar handel 

eller ekonomiska avtal. De kan få direkt effekt och åberopas inom EG-

rätten. Vill någon nyttja rättigheter som följer av ett sådant avtal är det EG-

domstolen som dömer i målet.40  

                                                

 

36 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning, s 41-43. 
37 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk 
    rättstillämpning, s 24. 
38 http://www.euupplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2186.aspx, 
    2006-11-29. 
39 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning, s 30-31. 
40 Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt 

  

    tredje upplagan, s 102, 128, 238-239. 

http://www.euupplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2186.aspx
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2.1.3 Förhandsavgörande 

Det är viktigt att medlemsländerna tolkar EG-rätten enhetligt för att skapa 

harmonisering inom unionen. I fall där en rättsfråga inte framstår som helt 

klar är den högsta instansen i ett medlemsland förpliktad, oberoende av 

parters önskan, att föra frågan vidare till EG-domstolen. Domstolen avgör 

frågor om tolkning i form av förhandsavgöranden, även kallat 

förhandsbesked. Det är ett utlåtande om hur rätten skall tolkas. Beskedet 

skall inte ses som en fällande dom, men den nationella domstolen är 

bunden av yttrandet. Ett medlemslands högsta instans kan undgå att 

inhämta förhandsavgöranden när en liknande fråga prövats i ett tidigare 

avgörande eller om svaret på frågan är så tydligt att det inte råder någon 

tvekan.41 Lägre instanser, så som en tingsrätt eller hovrätt, har också rätt att 

begära förhandsavgöranden vid tolkningsfrågor, däremot ingen 

skyldighet.42  

2.1.4 EG-rättens inverkan på svensk rättskultur 

EG-rättens lagstiftningsprocess och rättskällehierarki skiljer sig från det 

svenska systemet. Framförallt kan det vara svårt att finna lagstiftarens 

bakomliggande vilja inom den europeiska lagstiftningen, eftersom 

förhandlingar och sammanjämkningar inte alltid publicerats. EG-rätten har 

emellertid utvecklats på denna punkt och går i riktning mot att öka 

användandet av förarbetet som rättskälla. Förarbetets position har till viss 

del ändrats även i Sverige genom närmandet till EG-rätten. Trots att vissa 

svenska domstolar inte beaktar förarbeten lika blint som förr, har den 

svenska rättskulturen enbart ändrats marginellt på denna punkt. Vidare har 

EG-domstolen utvecklat en stark prejudikatlära, som fungerar som förebild 

för medlemsländerna.43  

Medan vårt nationella system ser till kollektivet, bygger EG-rätten på 

allmänna rättsprinciper som har till syfte att skydda enskilda individer. Det 

får konsekvenser för den svenska arbetsrätten, som till stor del består av 

kollektivavtal.44 Här uppstår frågan om det är möjligt att införa direktiv 

genom kollektivavtal. EG-domstolen har underkänt sådan implementering, 

                                                

 

41 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 48. 
42 Mål nr C-99/100. 
43 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod  teori och genomslag i svensk  
    rättstillämpning, s 31, 67, 177. 
44 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 66-67. 
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eftersom oorganiserade arbetstagare inte skulle omfattas av samma skydd.45 

Sverige har dock löst problemet genom att lagstadga att avsteg från lagens 

regler inte får innebära mindre förmånliga regler än vad som följer av ett 

direktiv.46  

2.2 Reglering inom EG-rätten för att motverka diskriminering 

År 1948 antogs FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, som angav alla 

människors lika värde.47 Den kom att ligga till grund för 

Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Alla medlemsländer är idag anslutna till 

konventionen:48  

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som 

anges i denna konvention skall säkerställas 

utan någon åtskillnad såsom på grund av 

kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk 

eller annan åskådning, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 49  

EUs möjligheter att vidta åtgärder mot diskriminering utvidgades ytterligare 

när Amsterdamfördraget trädde i kraft. Fördraget innebar att 

medlemsländerna skulle respektera allmänna principer om frihet, demokrati 

och mänskliga rättigheter.50  

Rådet fick vidare behörighet att vidta åtgärder för att motverka 

diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning:51     

                                                

 

45 Mål 143/83, Mål 215/83. 
46 Andersson m.fl. Kommunal arbetsrätt  tredje upplagan, s 103-104. 
47 Svenska FN-förbundet, http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=190, 2006-11-29. 
48 Höglund och Jennbacken, Europarätten en introduktion  tredje upplagan, s 44-45. 
49 Europakonventionen artikel 14. 
50 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____ 
    2189.aspx, 2006-11-29. 
51 Nyström, EU och arbetsrätten  tredje upplagan, s 196. 

http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=190
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____
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Utan att det påverkar tillämpningen av de 

övriga bestämmelserna i detta fördrag och 

inom ramen för de befogenheter som 

fördraget ger gemenskapen, kan rådet 

genom enhälligt beslut på förslag av 

kommissionen och efter att ha hört 

Europaparlamentet vida lämpliga åtgärder 

för att bekämpa diskriminering på grund av 

kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning. 52  

Utifrån artikel 13 antogs år 2000 två direktiv. Det första behandlade 

diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, medan det så kallade 

arbetslivsdirektivet rörde inrättandet för likabehandling i arbetslivet.53 Det 

senare får betydelse för vår uppsats, eftersom det hänför sig till 

arbetsrättens område och omfattar bestämmelser om såväl indirekt som 

direkt diskriminering.  

2.3 Reglering inom svensk rätt för att motverka 
diskriminering 

Diskrimineringsbegreppet i svensk rätt är väsentligen hämtat från EG-

rätten.54 Det finns ingen fastställd definition av termen, men den används 

för att beskriva avsiktlig negativ särbehandling för individer i det enskilda 

fallet. Även i flertalet lagar förekommer begreppet utan någon entydighet.55 

Det lagstadgade skyddet mot diskriminering av olika slag skall ses mot 

bakgrund av intresset för de grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheterna. Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde.56 I bestämmelsen angavs att staten skall verka för att 

alla skall ha möjlighet till jämlikhet och delaktighet i samhället, utan att bli 

diskriminerade på omständigheter som rör den enskilde personen.57  

                                                

 

52 EG-fördraget artikel 13. 
53 Rådets direktiv 2000/43/EG och 2000/78/EG. 
54 76/207/EEG, 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2004/113/EG.  
55 Prop. 1997/98:177, s 22. 
56 RF 1 kap 2 §. 
57 Göransson och Karlsson, Diskrimineringslagarna  en praktisk kommentar, s 15. 



13   

2.3.1 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

Till skillnad från flera andra medlemsländer, har Sverige ingen 

diskrimineringslagstiftning av generell natur. Frågan är under utredning och 

en tillsatt kommitté ser över behovet av en gemensam lagstiftning mot 

diskriminering, som skulle omfatta alla diskrimineringsgrunder.58 Ett av 

syftena med en förenad lag är att skyddet blir lika starkt oavsett grund och 

att det blir lättare för de drabbade att veta var de skall vända sig.59 

Tjänstemän och jurister har ofta fördjupade kunskaper inom sina 

respektive områden, vilket kan innebära bristande inblick i andra 

diskrimineringslagar. En sammanhållen lag skulle kunna förändra denna 

brist och bidraga till ett breddat perspektiv.60   

Kommittén skall även överväga en samordning eller sammanslagning av 

ombudsmännen: Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen 

mot diskriminering på grund av sexuell läggning.61 En svart, lesbisk kvinna, 

som sitter i rullstol måste idag vända sig till alla fyra ombudsmän om hon 

skulle känna sig diskriminerad. En gemensam myndighet skulle leda till 

större insikter och ett bättre samspel, samtidigt som det skulle underlätta 

för den som missgynnats. Tre av fyra diskrimineringsombudsmän har 

uttalat fördelar med en sådan sammanslagning. Handikappombudsmannen 

har bland annat pekat på att det tydligare framgår att det är mänskliga 

rättigheter det handlar om i alla diskrimineringsärenden.62  

2.3.2 Indirekt och direkt diskriminering 

Ett diskrimineringsförfarande kan vara indirekt eller direkt. När ett krav, 

som framstår som neutralt, medför att personer som tillhör en viss grupp 

sätts i ett sämre läge, är det frågan om indirekt diskriminering. Det kan 

exempelvis röra sig om att en viss längd krävs för en anställning. Fordran 

gäller alla, men missgynnar indirekt kvinnor som generellt är kortare än 

män.63   

                                                

 

58 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 213-214, 329. 
59 Personal och Ledarskap, nr 11/2006, s 56-57. 
60 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 138. 
61 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 123. 
62 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=587851, 2006-12-09. 
63 Prop. 1997/98:179, s 37, 42. Rådets direktiv 2000/78/EG artikel 2 p. 2b. AD 2005:87. Mål    
    nr 170/84. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=587851
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Direkt diskriminering sker när arbetsgivaren behandlar en arbetssökande 

eller arbetstagare mindre förmånligt än arbetsgivaren skulle ha behandlat en 

annan person i en likartad situation. Här är det upp till arbetsgivaren att 

bevisa att det inte skett någon diskriminering. Det kan handla om att 

arbetsgivaren har en förklaring till sitt agerande och att det skett neutralt i 

förhållande till den som ansett sig ha blivit drabbad.64 En arbetsgivare kan 

bli fälld trots att denne inte haft som avsikt att särbehandla, så länge 

orsaken till missgynnandet hade samband med diskriminering.65 För 

åldersdiskriminering bör ställas samma krav, som för de övriga grunderna.66  

2.3.2.1 Missgynnande 
En förutsättning för att diskriminering skall föreligga är att en 

arbetssökande eller arbetstagare missgynnats och att det medfört en 

nackdel för den enskilde. Hit hör det som är förenat med en faktisk förlust 

eller obehag.67 I de fall där arbetsgivaren exempelvis öppet sökt 

arbetstagare med fysisk styrka, datakunskap eller en vilja att resa mycket i 

tjänsten, är det i princip de yngre som främjats, medan de äldre 

missgynnats.68  

2.3.2.2 Likartad situation 
För att avgöra om någon missgynnats, måste en jämförelse ske. Det 

naturliga är att liknelsen görs med en faktisk individ, som befunnit sig i en 

likartad situation. Skulle det inte finnas någon verklig arbetssökande eller 

arbetstagare, kan jämförelsen göras med hjälp av en hypotetisk person. 

Behandlingen kan endast vara diskriminerande om det förekommit en 

avvikelse.69  

2.3.2.3 Orsakssamband 
En tredje förutsättning vid diskriminering är att det funnits ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Det 

räcker med att den som diskriminerat endast haft insikt för att det skall vara 
                                                

 

64 Prop. 2002/03:65, s 107, Rådets direktiv 2000/78/EG artikel 2 p. 2a.  AD 2003:47. Mål C- 
    285/98. 
65 AD 2004:22, AD 2004:44. 
66 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 357. 
67 Prop. 1997/98:180, s 29. 
68 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 357. 
69 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 351. 
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frågan om en särbehandling. Nedanstående exempel beskriver vad insikten 

skulle kunna betyda i praktiken: Om en utländsk arbetssökande inte låtit 

arbetsgivaren förstå att han eller hon har ett visst ursprung, kan denne inte 

ha påstått sig blivit missgynnad, på grund av att det saknats ett 

orsakssamband.70  

2.4 Åldersdiskriminering inom EG-rätten 

I samband med att Amsterdamfördraget undertecknades 1997, blev 

kampen mot diskriminering en del av europapolitiken. Det slogs fast att 

diskriminering på grund av ålder var förbjuden. År 2000 antog 

ministerrådet arbetslivsdirektivet om förbud mot orättvis behandling, som 

var allmänt utformat och skulle omvandlas till preciserade lagar i respektive 

medlemsland senast år 2003.71 Syftet med direktivet var att stadga en 

allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet, så principen om 

likabehandling kunde genomföras i medlemsstaterna.72 Här var även åldern 

en grund. Innebörden av vad som åsyftas med ålder är kortfattad, men 

spelar en viktig roll för att uppnå målen för ökad sysselsättning och 

mångfald.73 Genom referering till såväl ungdomar som äldre i direktivet, 

anges indirekt att begreppet rör skydd för både hög och låg ålder.74 I övrigt 

skall diskrimineringsförbudet läsas och tolkas mot bakgrund av de skäl som 

finns i dess inledande avsnitt.75 Unionens medlemsländer fick möjlighet att 

söka uppskov i ytterligare tre år och därmed skjuta på implementeringen till 

december 2006.76  

En särbehandling, på grund av ålder kan ske under förhållanden som 

objektivt kan motiveras av ett berättigat mål. Undantagen gäller för 

försvarsmakten, vid befogad särbehandling och vid särbehandling oavsett 

motivering i det enskilda fallet.77 De två senare har särskild relevans inom 

arbetslivet och tillåter avsteg från förbudet mot åldersdiskriminering.78 

Nämnas kan bland annat särbehandling vid tillträde till en anställning, 
                                                

 

70 Arbetsmarknadsutskottets betänkande, 1998/99:AU4. 
71 Sveriges Universitetslärarförbund, http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443,  
    2006-11-22. 
72 Rådets direktiv 2000/78/EG, artikel 1. 
73 Rådets direktiv 2000/78/EG, preambel 25. 
74 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 330. 
75 Rådets direktiv 2000/78/EG. 
76 Sveriges Universitetslärarförbund, http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443, 
    2006-11-22. 
77 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 417. 
78 Se Bilaga I. 

http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443
http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443
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förmåner och arbetsvillkor om syftet är främjande, minimivillkor avseende 

ålder eller anställningstid samt vid ett fastställande av en högsta åldersgräns 

om det är rimligt att kräva en viss anställningsperiod innan pension.79   

2.5 Åldersdiskriminering i Sverige 

Åldern medför en inbyggd rättvisa, eftersom alla människor har en ålder 

som inte går att påverka. Det är däremot orättvist om den kronologiska 

åldern får betydelse eller skapar stereotypa föreställningar, som är negativa 

för den enskilde. När en arbetstagare eller arbetssökande inte får utnyttja 

eller utveckla sin kompetens på grund av sin ålder, innebär det en 

kränkning av dennes rättighet att inte diskrimineras. För unga kvinnor och 

män kan en sortering av åldern bli en stressfaktor i arbetslivet om de vill 

satsa på både familj och arbete. Den negativa inställningen får även 

konsekvenser för den äldre arbetskraften. Det kan bland annat påverka 

dem som ännu inte tillhör de äldsta, det vill säga dem som är i medelåldern. 

De kan få uppfattningen av att de har färre år kvar i arbetslivet än vad de 

egentligen har. Till följd av det, kan den personliga utvecklingen hämmas 

liksom viljan att söka nytt arbete. Åldersdiskriminering blir alltså inte en 

fråga för en viss åldersgrupp, utan berör alla människor i det svenska 

samhället.80  

Under de senaste decennierna har den negativa bilden av åldrande och 

äldre människor lyfts till ytan inom arbetslivet. De ensidiga beskrivningarna 

och synsätten har introducerat begreppet ageism, svenskans ålderism.81 Det 

kan jämföras med rasism eller sexism och innebär att såväl värderingar som 

attityder kan leda till en särbehandling på grund av ålder. Eftersom 

ungdomar drabbats på samma sätt som äldre, riskerar båda grupperna att 

uteslutas från arbetsmarknaden och nöja sig med tillfälliga jobb.82  

Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 

skall vara förbjuden i enlighet med arbetslivsdirektivet. Sverige har i 

huvudsak genomfört fordrade ändringar i lagstiftningen för att anpassas till 
                                                

 

79 Rådets direktiv 2000/78/EG, artikel 6, p. 1 a-c. 
80 Johansson, Ålder och arbete  föreställningar om ålderns betydelse för medelålders   
   tjänstemän, s 195-196. 

81 SOU 2002:29, s 76. 
82 Johansson, Ålder och arbete  föreställningar om ålderns betydelse för medelålders  
    tjänstemän, s 35-36. 
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den överordnade EG-rätten.83 Som enda landet i EU saknas dock en 

lagstiftning mot åldersdiskriminering, trots att tiden för implementeringen 

gick ut i december 2006.84 Andra svenska lagar har regler som tar hänsyn 

till personers ålder. Ett exempel är LAS, som har flera bestämmelser med 

syftet att skydda äldre. Detta till trots, saknas något egentligt förbud.85  

2.5.1 Ett förbättrat anställningsskydd för äldre 

Mot bakgrund av äldres svåra läge på arbetsmarknaden under 1970-talet, 

ansågs det nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra deras 

sysselsättningsmöjligheter. Det var vanligt att äldre arbetskraft inte kunde 

prestera lika mycket eller i samma takt som de yngre och därmed blev det 

angeläget att införa ett utökat anställningsskydd för denna kategori. Enbart 

tilltagande ålder skulle inte längre accepteras som saklig grund för 

uppsägning, om det inte var frågan om en väsentlig nedsättning av 

arbetsförmågan.86 Arbetsgivaren blev även skyldig att undersöka 

möjligheterna till att anpassa arbetsuppgifterna för arbetstagaren samt se 

över en eventuell omplacering inom ramen för anställningen.87  

Att anställningsskyddslagen i stort sätt är oförändrad sedan 1970-talet 

betyder inte att det saknats kritik mot den. Skyddet, för att kunna motverka 

tendenserna till starkt växande svårigheter för de äldre och andra svagare 

grupper på arbetsmarknaden, bygger i väsentlig del på dåvarande 

rättsutveckling.88 Sedan dess har det debatterats om de stora förändringar 

som skett i arbetslivet. Det har hävdats att nya former av arbetsavtal, 

anställningsvillkor och ökad flexibilitet lett till att den traditionella 

arbetsrätten inte längre har samma verkan.89  

2.5.2 Sveriges arbete mot åldersdiskriminering i arbetslivet 

Att människor behandlas olika beroende på ålder är inte ovanligt. Exempel 

på det går att hitta i arbetslivet, där både svenska lagar och kollektivavtal 

många gånger utgår från att en viss ålder skall ha uppnåtts för att en 
                                                

 

83 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 402. 
84 Sveriges Universitetslärarförbund, http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443,  
    2006-11-22. 
85 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 330. 
86 Prop. 1973:129, s 18, 62-63, 126. 
87 AD 2004:59. 
88 Prop 1981/82:71, s 33. 
89 Calleman, Turordning vid uppsägning, s 21. 

http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443
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förmån skall komma en arbetstagare till godo. Sådan hänsyn till ålder kan 

ibland vara resultatet av generella antaganden, så som att unga saknar 

mognad eller att äldre har bristande flexibilitet. I det enskilda fallet kan 

dessa hypoteser slå helt fel, men är godtagbara om de är förenliga med 

samhälleliga mål. Särbehandling och diskriminering på grund av ålder är 

inte samma sak, svårigheten ligger i att skilja mellan de godtagbara och de 

icke godtagbara fallen.90  

Forskning visar att både yngre och äldre arbetskraft har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden. I ett yttrande från Arbetslivsinstitutet påpekas att 

dessa problem inte kan angripas med hjälp av en 

diskrimineringslagstiftning. Tvärtom krävs i många fall att dessa grupper 

särbehandlas, exempelvis genom politiska åtgärder, för att få en bättre 

ställning. En central fråga är i vilken utsträckning sådan särbehandling är 

tillåten.91 Sveriges kollektivavtal, om längre semester vid högre ålder, kan 

exempelvis vara diskriminerande om syftet med regleringen inte anses 

nödvändig.92  

Svensk grundlag anger att det allmänna skall motverka diskriminering av 

människor på grund av ålder. Regleringen gäller enskilda personer och inte 

specifikt arbetstagare.93 Processen fram till riksdagsbeslut för ett skydd mot 

åldersdiskriminering inom arbetslivet är dock långt ifrån avslutad. Hittills 

har kommittén visserligen föreslagit ett förbud, men med ett flertal 

undantag som kan träda in om det finns en tillräckligt stor 

intresseavvägning:94  

Förbudet mot åldersdiskriminering gäller 

inte 

- i fråga om åldersgränser för rätt till 

pension- eller invaliditetsförmåner i 

individuella avtal eller kollektivavtal, 

eller 

- om hänsyn till en arbetstagares ålder 

kan motiveras av ett berättigat mål 

och de medel arbetsgivaren valt för att 

                                                

 

90  Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 331. 
91  Arbetslivsinstitutets yttrande över SOU 2006:22, s 4. 
92  Dahlin, ST press, nr 15/2006, s 4. 
93  RF 1 kap 2 § 4st. 
94  Sveriges Universitetslärarförbund http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443,      
     2006-11-22. 

http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443
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uppnå målet är lämpliga och 

nödvändiga.  

Därtill kommer att undantag från 

diskrimineringsförbudet får göras vid 

anställning, befordran eller utbildning för 

befordran om det på grund av arbetets 

natur eller det sammanhang där det utförs 

är nödvändigt att en arbetsgivare tar 

hänsyn till någons ålder. 95  

En orsak till att det tagit så lång tid att implementera arbetslivsdirektivet är 

att kommittén samtidigt gjort en översyn av den lagstiftning som redan 

finns mot diskriminering.96 En enskild person som ansett sig lidit skada av 

att direktivet inte införts, kan föra Sverige inför EG-domstolen. Dessutom 

kan kommissionen stämma Sverige, vilket i sin tur kan bli kostsamt.97  

2.6 Tysk rätt 

Den tyska rättsordningen består till stor del av skrivna regler och har 

författningar som främsta rättskälla. Förarbeten har däremot ringa 

betydelse. I stället ges plats åt lagkommentarer, där det går att hitta detaljer 

och uttalanden kring lagtexter. Trots att prejudikat inte är bindande, spelar 

de en viktig roll vid tolkning av den skrivna rätten.98  

Tyskland är en del av EU och är därmed skyldig att införa 

arbetslivsdirektivet. Arbetet med implementeringen tog ny fart år 2005. 

Målet var att skapa en nationell lag, som skulle innehålla samtliga 

europeiska riktlinjer och direktiv inom diskriminering.99 För att komma till 

rätta med svårigheten att täcka alla diskrimineringsgrunder i en skriven lag, 

bildade Tyskland A llgemeines Gleichbehandlungsgesetz (A GG), som 

trädde i kraft augusti 2006.100 Översatt till svenska betyder det A llmän lag 

om lik abehandling och anses vara ett framsteg för arbetsrätten.101 De 

tidigare diskrimineringsgrunderna hade varit utspridda i olika lagar. Att den 

                                                

 

95  Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 417. 
96  Sveriges Universitetslärarförbund, http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443,  
     2006-11-22. 
97  ST press, nr 15/2006, s 4. 
98  Bogdan, Komparativ rättskunskap, s 169-170. 
99  Dr Schader och Prof. Dr Schubert, Das neue AGG, s 121. 
100 Deutscher Bundestag  - 16. Wahlperiode, Drucksache 16/1780, s 1-2. 
101 http://www.allgemeines-gleichbehandlungsgesetz.de/, 2006-12-05. 

http://www.sulf.se/templates/printPage.aspx?id=5443
http://www.allgemeines-gleichbehandlungsgesetz.de/
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sammanslagna lagen inte kom att heta antidiskrimineringslag berodde på 

lagstiftarens vilja att betona att det var likabehandlingen som låg i 

förgrunden.102  

Begreppet ålder sägs få särskild verkan inom den tyska arbetsrätten. En 

serie lagar och kollektivavtal kommer att påverkas, när ett flertal områden 

måste åldersnyanseras för att inte bli avvikande från direktivet. Ålder 

innebär inte konkret gamla människor, utan är ett skydd för såväl yngre 

som äldre personer och skall sättas i relation till levnadsåldern.103 Förbudet 

mot åldersdiskrimineringen i AGG är i princip en direkt översättning av 

direktivet.104 1 § anger förbudet, medan 10 § innehåller undantag för 

objektiv särbehandling, om det finns ett legitimt mål. Medlen för att nå 

sådant mål måste vara lämpliga och nödvändiga. Reglering följs sedan av 

åtta exempel, som förtydligar sådan särbehandling. Här är det åter en 

översättning som gjorts från direktivet.105  

I den tyska motsvarigheten till LAS, Kündigungs Schutzgesetz (KSchG), 

finns en reglering som gynnar äldre vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Den ger, likt 22 § 3 st LAS, en fördel vid upprättandet av turordningslistor. 

Det införda förbudet har inte påverkat lagens utformning, utan äldre ges 

fortfarande företrädesrätt vid arbetsbrist.106   

I Teil- und Befristungsgesetz (TzBfG), lagen om del- och 

visstidsanställning, ges möjligheten för dem som fyllt 52 år att anställas 

under viss tid utan sakliga skäl.107 Frågan om en sådan reglering hindars av 

det allmänna arbetslivsdirektivet togs upp i EG-domstolen, när en tysk 

nationell domstol begärde förhandsbesked:  

Det allmänna likabehandlingsdirektivet 

förbjuder diskriminering på grund av 

religion, övertygelse, sexuell läggning, 

funktionshinder och ålder. Den tyska 

regeln om att personer som fyllt 52 år får 

anställas på begränsad tid utan sakliga skäl, 

strider enligt EG-domstolen mot 
                                                

 

102 Dr Schader och Prof. Dr Schuber, Das neue AGG, s 121. 
103 Schubert, Neue Justiz nr 11/ 2006,s 482. 
104 Rådets direktiv 2000/78/EG, artikel 6. 
105 Dr Schader och Prof. Dr Schuber, Das neue AGG, s 123. 
106 KSchG 1§ 3st 1p.  
107 Teilzeit- und Befristungsgesetz 14 § 3 st. 
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diskrimineringsförbudet. Direktivet drar 

dock en gräns mellan diskriminering och 

acceptabel särbehandling. Särbehandling 

på grund av ålder är inte diskriminering 

om den objektivt kan motiveras av ett 

legitimt mål och om de medel som 

används för att uppnå syftet är lämpliga 

och nödvändiga.  

Syftet att underlätta för de äldre arbetslösa 

att få arbete är i sig legitimt och kan 

därmed motivera en särbehandling. Den 

tyska bestämmelsen är dock varken 

lämplig eller nödvändig, eftersom den 

medför att arbetstagare över 52 år går 

miste om anställningstrygghet på grund av 

sin ålder. EG-domstolen ansåg att detta 

var oproportionerligt.108  

Tyskland undkom en ändring av den så kallade 52-årsregeln, då 

förhandsbeskedet endast rörde ett fiktivt fall.109 Det har heller inte skett 

någon ändring i landets lagtext efter tillägget av åldersregleringen i AGG.110  

I de tyska lagkommentarerna har poängterats att de verkliga problemen 

hitintills inte lösts, utan i väntan på kommande prejudikat och 

rättstolkningar råder rättsosäkerhet.111 Det har exempelvis påpekats att 

KSchG och AGG inte står utan relation till varandra. En arbetstagare är 

därmed inte hindrad att söka stöd i båda lagarna, trots att det ännu inte 

skett någon ändring i KSchG med bakgrund av förbudet mot 

åldersdiskriminering.112      

                                                

 

108 C-144/04. 
109 C-144/04. 
110 Teilzeit- und Befristungsgesetz 14 § 3 st. 
111 http://www.pressportal.de/story_rss.htx?nr=823597, 2006-12-05. 
112 Dr Schader och Prof. Dr Schuber, Das neue AGG, s 127. 
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3. När åldern kan komma att spela roll 

3.1 Rekrytering 

Genom den så kallade decemberkompromissen 1906, erkändes bland annat 

arbetsgivarens rätt att fritt anställa arbetstagare. Det var en uppgörelse 

mellan Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivarföreningen 

(SAF), som länge ansågs gälla på arbetsmarknaden.113 Uppgörelsen innebar 

att föreningsrätten skulle lämnas okränkt och att arbetsgivaren hade rätt att 

leda och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda. Under 1970-talet 

fortsatte rätten att utvecklas och Sverige fick den första allmänna lagen med 

regler om anställningsskydd. LAS var avsedd att avskaffa arbetsgivarens rätt 

att avskeda, men lämnade dennes rätt att fritt anställa orörd.114  

Efter införandet av LAS 1974, ansåg många arbetsgivare att förändringar i 

bedömningen vid nyanställningar ledde till att vissa grupper fick det svårare 

att få anställning. Problemen skulle bland annat ha ökat för ungdomar och 

äldre.115 Idag ser markanden annorlunda ut, men dilemmat kvarstår. Sedan 

1995 har ungdomars svårigheter att vinna inträde på arbetsmarknaden lett 

till anordnade praktikplatser, bidrag och annan verksamhet från statens 

sida. Detta har varit ett sätt att åstadkomma och bevara full 

sysselsättning.116   

Principen, om arbetsgivarens rätt att anställa, lever till viss del kvar även 

idag.117 Ett ålderistiskt förhållningssätt motverkar dock arbetsgivarnas egna 

intressen av att fritt kunna anställa, eftersom denne måste ta hänsyn till 

åldersregleringen. Genom förenklade urvalskriterier kan arbetsgivaren 

kortsiktigt hitta lösningar för att kunna välja optimal arbetskraft. I det långa 

loppet går organisationen däremot miste om de fördelar som en god balans 

mellan yngre och äldre, nytänkande och erfarenhet, kan ge.118  

Den arbetsrättsliga lagstiftningen tar generellt sett sikte på förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och gäller därmed inte för den som 

söker ett arbete. Här finns dock vissa undantag. För den statliga sektorn 

                                                

 

113 Garpe, Arbetsrätt en introduktion  sjunde upplagan, s 5-7. 
114 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt  elfte omarbetade upplagan, s 18-20. 
115 Calleman, Turordning vid uppsägning, s 19-20. 
116 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt  elfte omarbetade upplagan, s 252-253. 
117 Göransson, Arbetsrätten en introduktion  tredje upplagan, s 18. 
118 Johansson, Ålder och arbete - föreställningar om ålderns betydelse för medelålders  
     tjänstemän, s 196. 
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gäller att en anställning skall ske på sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet.119 Inom privat och kommunal verksamhet saknas motsvarande 

lagstadgande urvalskriterier. Vid ett anställningsförfarande måste däremot 

samtliga arbetsgivare ta hänsyn till och följa diskrimineringslagarna, som 

blivit en allt viktigare del av arbetsrätten. Lagarna har sin bakgrund i EG-

rättens reglering om att fastställa en allmän ram för bekämpning av bland 

annat åldersdiskriminering i arbetslivet, även för arbetssökande. I dagsläget 

kan en arbetssökande inte söka stöd i gällande rätt vid 

åldersdiskriminering.120  

3.2 Turordning och företrädesrätt vid återanställning 

3.2.1 Turordning 

Krav på förändring av arbetsrätten har i det närmaste blivit synonymt med 

krav på upphävande av turordningsreglerna eller åtminstone stora 

förändringar. LAS påverkan av fördelningen av arbetslösa har varit ett hett 

diskussionsämne mellan arbetsmarknadens parter.121 Arbetsgivarens 

intresse av att behålla personal med god produktivitet, strider mot lagens 

skydd vid uppsägning. Frågorna om turordning och återanställningsrätt hör 

till de mest omtalade och mest infekterade i arbetsrättsdebatten, eftersom 

det rör själva kärnan i anställningstryggheten. Reglerna, vad gäller 

turordning, innebär att den arbetstagare som har längst anställningstid har 

företräde till fortsatt arbete hos arbetsgivaren om arbetsbrist uppstår. 

Vidare föreskriver lagen att om anställningstiden skulle sammanfalla för två 

eller flera arbetstagare, skall en äldre arbetstagare ges företräde framför en 

yngre.122  

Syftet med lagens turordningsregler är att skapa rättvisa vid uppsägningar 

på grund av arbetsbrist. De som har arbetat länge skall kunna känna sig 

trygga i sin anställning.123 Om arbetsgivaren i stället lät arbetstagarens 

duglighet vara grunden för uppsägningsbeslutet, skulle lagen gynna de som 

inte är i behov av skyddet.124 Denna negativa signal skulle förmodligen 

innebära att den uppsagda får svårt att finna nya arbeten och drabbas av 

                                                

 

119 RF 11 kap 9 §. 
120 Göransson, Arbetsrätten en introduktion  tredje upplagan, s 18-22. 
121 Calleman, Turordning vid uppsägning, s 17. 
122 Prop. 1981/82:71 s 33, 54-55. 
123 Calleman, Turordning vid uppsägning, s 18. 
124 Prop. 1981/82:71, s 55. 
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längre arbetslöshetsperioder.125 Lagen är tänkt att fungera som ett särskilt 

skydd för äldre arbetstagare och arbetstagare som har svårigheter att få 

anställning på den öppna arbetsmarknaden. Intresset av att främja den 

äldre arbetskraftens möjligheter att kunna behålla sin anställning, är dock så 

viktig att yngre kollegor får ge vika när det gäller arbetsbrist och 

turordning.126 Att använda ålder och anställningstid vid upprättandet av 

turordningslistor, beror på en eftersträvan av objektivt fastställbara kriterier 

vid rådande arbetsbrist. Principen sist in, först ut var allt för vedertagen 

för att kunna låta åldern få störst betydelse. För att ta hänsyn till de äldre 

infördes en regel om rätt för arbetstagare över 45 år att kunna tillgodoräkna 

sig ett antal extra månader.127 Dessa kan få en extra månad för varje 

påbörjad anställningsmånad i sammanlagt högst 60 månader.128  

LAS turordningsregler är dispositiva och kan därför ändras genom 

kollektivavtal, under förutsättning att ett sådant avtal inte är 

diskriminerande.129 Avtalsmöjligheterna har motiverats med att reglerna 

lättare kan anpassas till de förhållanden som råder inom speciella branscher 

eller yrken. Dessutom kan det tas ökad hänsyn till arbetstagarnas personliga 

förhållanden och till svagare grupper, eftersom arbetstagarorganisationen är 

med vid turordningsdiskussionen.130  

3.2.2 Företrädesrätt vid återanställning 

En arbetstagare, som skiljts från sin anställning på grund av arbetsbrist, har 

företrädesrätt till en återanställning i verksamheten. Det krävs dock att 

arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under 

de senaste tre åren och att denne har tillräckliga kvalifikationer.131 Med 

tillräckliga kvalifikationer åsyftas att minimikraven för en nyanställning skall 

uppfyllas, vilket påverkar turordningen till en återanställning. En person 

med kortare anställningstid kan erbjudas arbete framför en person med 

längre anställningstid om den senare saknar viss kompetens.132 Skulle flera 

arbetstagare vilja återanställas till samma tjänst, gäller för övrigt samma 

                                                

 

125 Calleman, Turordning vid uppsägning, s 18. 
126 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 434. 
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turordningsregler som vid uppsägning, det vill säga längst arbetstid och 

högst ålder har förtur.133  

Arbetsgivaren har rätt att bestämma på vilket sätt ett arbetskraftsbehov 

skall tillgodoses och kan välja att hyra in arbetskraft framför att 

återanställa.134 Om syftet är ett försök till att kringgå reglerna, innebär det 

däremot en kränkning av lagen.135  

Arbetstagarens förtursrätt behöver inte innebära förtur till en viss tjänst, 

utan gäller även övriga arbeten inom ramen för anställningen. Avböjer 

arbetstagaren ett sådant erbjudande, som skäligen borde accepteras, går 

rätten förlorad.136 Rätten gäller nio månader efter att anställningen 

upphört.137  

3.3 Rätten att arbeta till 67 år 

Sedan den 1 januari 2003 har varje arbetstagare rätt att stanna i anställning 

till utgången av den månad som arbetstagaren fyller 67 år.138 Rätten tar över 

bestämmelser om avgångsskyldighet vid lägre ålder, vanligen 65 år, som 

finns i flertalet pensionsavtal. Detta har bland annat kritiserats av 

arbetsmarknadsparterna och FN-organet ILO, som anser att LAS 

ogiltigförklarar gällande kollektivavtal på ett sätt som strider mot 

internationella konventioner. Ytterligare kritik mot rättigheten är risken för 

tvister mellan arbetstagaren och arbetsgivarens tolkning av lagens innebörd. 

Här skall arbetstagarens vilja att kvarstå i anställning vägas mot 

arbetsgivarens påstående om arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga på 

grund av ålder.139  

Som huvudregel anger LAS att ett anställningsavtal skall gälla tillsvidare.140 

Ett avtal får dock tidsbegränsas för den som fyllt 67 år.141 En arbetstagare 

som fyller 67 år och som har en tillsvidareanställning, kan alltså bli av med 

det tidigare avtalet och i stället ersättas med en tidsbegränsad anställning. 

                                                

 

133 Prop. 1973:129, s 71. 
134 AD 1996:56. 
135 AD 2003:04. 
136 AD 1991:6. 
137 LAS 25 § 3 st. 
138 LAS 32 a §. 
139 Åhnberg, LAS-handboken 2004  lagtext, kommentarer och AD-domar, s 369.  
140 LAS 4 §. 
141 LAS 5 § p. 5. 
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Det är ett sätt att behålla en duglig arbetstagare eller anställa denne som en 

arbetskraftsförstärkning. Om åldern tar ut sin rätt, kan arbetsgivaren välja 

att inte förlänga anställningen.142 När en arbetstagare uppnått pensionsålder 

behöver arbetsgivaren med andra ord inte säga upp denne. Det räcker med 

att arbetsgivaren, minst en månad i förväg, skriftligen underrättar 

arbetstagaren om att lämna anställningen. Vidare fråntas ålderspensionärer 

sin återanställningsrätt vid arbetsbrist och rätten till högre 

sysselsättningsgrad.143  

Att LAS idag inte omfattar personer som fyllt 67 år har väckt kritik, 

eftersom de går miste om anställningsskyddet. Diskrimineringskommittén 

har en annan åsikt. De anser att det är ett sätt för arbetsgivaren att inte 

behöva anföra några speciella skäl, vare sig arbetsbrist eller personliga skäl, 

vid uppsägning. Skulle skyddet stärkas, kan det få konsekvenser som 

innebär att arbetsgivare kan bli mer ovilliga att anställa äldre.144 

Rådets direktiv om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i 

arbetslivet påverkar inte de nationella bestämmelserna om pensionsålder.145              

                                                

 

142 Diskrimineringskommittén, SOU 2006:22, s 434-435. 
143 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen med kommentarer  nionde upplagar, s 237-238. 
144 Sveriges Universitetslärarförbund, www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=5443,  
     2006-11-22. 
145 Rådets direktiv 2000/78/EG, preambel p. 14. 

http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=5443
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4. Analys 

4.1 Inledning 
Det är de mänskliga rättigheterna som är grunden till förbudet mot 

diskriminering. Till följd av detta har EG-rätten arbetat med att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det medför 

konsekvenser för svensk rätt, eftersom nationen idag saknar ett förbud mot 

åldersdiskriminering i arbetslivet.   

Hittills har vi använt oss av källmaterial från såväl EG-rätten som svensk 

rätt, för att kunna placera åldern i ett sammanhang och klarlägga 

regleringen. Vidare kan vår studie av den tyska implementeringen av 

arbetslivsdirektivet vara vägledande för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Nedan följer en analys, i vilken vi skall försöka utreda vad 

som är gällande rätt, de lege lata, beträffande förbudet mot 

åldersdiskriminering inom svensk arbetsrätt. Väl medvetna om att vårt 

ämne är under stark utveckling, kommer vi att utgå från hur rättsläget ser 

ut idag.  

4.2 Diskrimineringsbegreppet 
För att fastställa när åldern kan aktualiseras som grund i domstol, måste 

begreppet diskriminering definieras. AD får stöd för att döma till 

arbetsgivarens nackdel i fall med både indirekt och direkt diskriminering, 

vilket anges i såväl förarbeten till lagarna om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet som inom EG-rätten. Det framgår att AD utarbetat en väl 

etablerad praxis på området när flertalet domskäl överensstämmer med 

varandra. Målen har alltså betydelse för gällande rätt och harmoniserar med 

befintlig lagtext. Här upptas dessutom att ett missgynnande måste föreligga 

i jämförelse med en person i en likartad situation samtidigt som det krävs 

ett orsakssamband. Arbetet med en sammanhållen diskrimineringslag tyder 

på att bestämmelserna blir tillämpliga även på diskrimineringsgrunden ålder 

i framtiden.  
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4.3 Åldersregleringen inom EG-rätt och svensk rätt 
I avsnitt 2.2 beskrevs EG-rättens reglering för att motverka diskriminering. 

Här angavs att arbetet med att utveckla ett skydd för de mänskliga 

rättigheterna byggde på FN-deklarationen från 1948. Därefter tillkom 

Europakonventionen och EG-fördraget med angivelser om förbud mot 

diskriminering. Utifrån denna grund antogs sedan arbetslivsdirektivet, som 

bland annat stadgade ett förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund 

av ålder. EG-domstolen har dessutom en stark praxis på 

diskrimineringsområdet samt avgjort ett fåtal mål rörande ålder.   

Inom svensk rätt finns endast en reglering i regeringsformen, som 

föreskriver att det allmänna skall motverka diskriminering på grund av 

ålder. Den skrivna rätten saknar dock ett särskilt skydd för arbetstagaren. 

Vidare påträffas inte några AD-domar, som berör problematiken. Det 

innebär att den överordnade EG-rätten har ett starkare skydd mot 

åldersdiskriminering än den svenska rätten. Som medlemsland i Europeiska 

unionen, medför det att Sverige åläggs att implementera arbetslivsdirektivet 

så att vår rätt skyddar arbetstagaren mot diskriminering på grund av ålder. 

   

När tiden för implementeringen av ett direktiv passerat, kan en enskild 

nyttja direkt effekt. En person, som ansett sig lidit skada, har då möjlighet 

att ta EG-rätten i anspråk om regleringen inte finns i den nationella lagen. 

Arbetslivsdirektivet hamnar troligen utanför ramen för den direkta 

effekten, vilket grundar sig på tidigare praxis inom EG-rätten. EG-

domstolen har nämligen en uttrycklig praxis, som visar att det krävs vissa 

omständigheter för att ett direktiv skall få direkt effekt. I mål 26/ 62 anges 

exempelvis att regleringen skall vara klar, entydig och ovillkorlig för att ge 

rättigheter gentemot staten. Med bakgrund av den ovanstående 

problematiken, med vaga och mångtydliga begrepp i direktivet, kan dessa 

förutsättningar inte appliceras på förbudet mot åldersdiskriminering. 

Åldersdiskriminering bör alltså inte kunna åberopas med stöd av direkt 

effekt.  

4.4 En åldersreglering  till vems fördel? 
Syftet med EUs åldersreglering är att motverka diskriminering av både 

unga och gamla i arbetslivet, vilket endast kan urskiljas i arbetslivsdirektivet. 

Regleringen saknar en definition av begreppet ålder och lämnar på så vis 
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mycket åt senare lagtolkning. För svensk rätt medför det att rättsordningen 

formellt sett skall genomföra en implementering, men utan att det direkt 

inverkar på övriga åldersnyanserade lagar och kollektivavtal. De verkliga 

problemen, som en ändring är tänkt att innebära, skjuts därmed upp till 

framtiden.  

Under processen med anställningsskyddslagen under 1970-talet, godtogs 

syftet med att särskilt skydda den äldre arbetskraften. Det var ett sätt att 

främja gruppens möjligheter på arbetsmarknaden. Vid en jämförelse mellan 

de lagförarbeten som skrevs till första upplagan av LAS (1974:12) och med 

lagstiftningsarbetet till LAS (1982:80), syns ingen märkbar skillnad. De 

äldre erhåller fortfarande ett särskilt skydd, som tyvärr blir till nackdel för 

de yngre vid turordningsreglerna. Ett så väl inarbetat skydd får anses vara 

allmänt vedertaget och inget talar för en förändrad inställning hos 

lagstiftaren på denna punkt.  

EUs åldersreglering gäller dock även de yngre på arbetsmarknaden, vilket 

framgår indirekt i direktivets formulering för ungdomar och äldre . Det 

syftar till att ange när undantag kan göras, det vill säga när det får gynna en 

ungdom att vara just ung. Dessvärre finns det inte någon skriven EG-rätt, 

som ger ett särskilt skydd för den yngre generationen. Eftersom det 

dessutom saknas praxis på området, betyder det att begreppet ungdom inte 

har någon fastställd ram. I fallet med den tyska 52-årsregeln förs 

exempelvis ett resonemang kring hur lagen drabbar de äldre, men utan 

hänsyn till ungdomar. Arbetslivsinstitutet har visserligen gjort yttranden om 

att de unga får allt större svårigheter, men det har inte särskilt beaktats i 

diskrimineringskommitténs utredning. Utan en reglering för de yngre 

arbetstagarna och de arbetssökande, blir följden att lagstiftaren inte 

kommer att skapa något skydd, eftersom inte heller LAS förändras. Det 

innebär att arbetsrätten kommer att fortsätta att bygga på tidigare lagar och 

kollektivavtal, där särskilt skydd endast ges åt äldre.  

4.5 Åldersregleringens inverkan när åldern spelar roll 
Det visade sig att ett införande av förbud mot åldersdiskriminering skulle 

innebära ett komplement till LAS. Den arbetsrättsliga lagstiftningen tar 

nämligen generellt sikte på förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och därmed inte för den som söker arbete. Genom en 
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diskrimineringslag skulle en arbetssökande finna stöd för en 

åldersdiskriminering som arbetsgivaren orsakat. Ovan nämndes en 

avsaknad av AD-domar för diskrimineringsfall med ålder som grund. 

Däremot påträffas en vedertagen praxis för indirekt och direkt 

diskriminering av övriga grunder vid rekrytering, som kan tänkas fungera 

analogiskt för åldersdiskriminering efter implementeringen.  

Ett främjande skydd inom svensk arbetsrätt, skall överensstämma med 

arbetslivsdirektivets riktlinjer för att vara tillfredställande. Det innebär att 

nationella regleringar måste motiveras objektivt utifrån ett berättigat mål. 

Här blir LAS turordningsregler i synnerhet intressanta, eftersom de medger 

ett särskilt skydd för arbetstagare över 45 år vid en uppsägning på grund av 

arbetsbrist. De får dels tillgodoräkna sig extra månader i upp till fem år och 

samtidigt ges företräde framför yngre anställda vid lika lång anställningstid. 

En åldersreglering i den tyska lagen om del- och visstidsanställning har, på 

ett liknande sätt, åldern som utgångspunkt. Den medger en särbehandling 

av arbetstagare över 52 år. När regleringen prövades av EG-domstolen, 

efter ett begärt förhandsbesked av en tysk nationell domstol, angavs att 

medlen för att uppnå ett mål måste vara lämpliga och nödvändiga. 

Eftersom syftet med turordningsreglerna är att underlätta för de äldre på 

arbetsmarknaden, kan dessa kriterier anses vara uppfyllda vad gäller 

principen äldre före yngre vid samma anställningstid. Vidare framgick i 

domskälen att syftet måste vara proportionerligt, vilket kom att underkänna 

Tysklands 52-årsregel. Här kan paralleller dras till Sveriges reglering om att 

ge arbetskraften över 45 år ett antal extra månader. Det blir då tydligt att 

det är en direkt kränkning av övriga arbetstagare på grund av åldern och 

står därmed inte i proportion till målet. Det blir alltså frågan om en direkt 

diskriminering. Diskrimineringskommitténs utredning har en annan syn på 

det hela. De menar att intresset av att främja äldre arbetstagares möjligheter 

att behålla sin anställning är så viktig, att de yngre arbetstagarnas intressen 

får ge vika. Kommittén får stöd i förarbetena till LAS, där det sedan länge 

funnits en godtagen princip om att ge äldre ett särskilt skydd. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska utformningen av 

turordningsreglerna kommer att kvarstå i och med implementeringen av 

förbudet mot åldersdiskriminering fram till dess att EG-domstolen får 

tolka frågan. Detta framgår av ett förslag i diskrimineringskommitténs 

utredning.   
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För arbetstagare över 67 år gäller en reglering, som frångår lagens 

huvudregel om att en anställning skall gälla tillsvidare. 

Diskrimineringskommittén har påpekat att ett starkare skydd kan bidraga 

till konsekvenser, som innebär att arbetsgivare kan bli mer ovilliga att 

anställa äldre och gör därför undantag för arbetskraft i pensionsålder i sitt 

förslag om när förbudet mot åldersdiskriminering skall gälla. Målet med att 

låta arbetstagare över 67 år kunna kvarstå i tjänst, är i sig berättigat för att 

gynna sysselsättningen. Det innebär, å andra sidan, en försvagad 

anställningstrygghet baserad på ålder. Frågan är om det i en tolkning, i 

ljuset av EG-rätten, är lämpligt att generellt låta åldern vara avgörande för 

varje enskild individs kompetens. Även i detta fall återstår att se hur 

kommande praxis från EG-domstolen inverkar på den svenska rätten. 

Tillsvidare tyder ingenting på en ändring i dagens LAS vad gäller 

arbetstagare över 67 år.  

4.6 EG-rättens rättskultur speglas i medlemsländerna 
Inom EG-rätten har praxis och den induktiva metoden en stark ställning, 

vilket kan urskiljas i direktiven som görs mindre precisa. När en skriven 

reglering saknas, ligger det alltså i händerna på domaren att tolka det 

enskilda fallet i ljuset av tidigare praxis. En liknande rättsutveckling kan 

även hittas i den tyska rätten. Likt svensk rätt, bygger den till största delen 

på skrivna regler och har icke bindande prejudikat. Det är därför särskilt 

intressant att se hur Tyskland valt att implementera förbudet mot 

åldersdiskriminering, eftersom det skulle kunna medföra en liknande 

omställning för den svenska arbetsrätten.   

Tysklands sätt att införliva åldersförbudet har genomförts, så att rätten i 

övrigt förblivit oförändrad, det vill säga en inkorporering utan att 

närliggande regleringar berörts. I de tyska lagkommentarerna återfinns 

endast, på samma vis som i de svenska lagförarbetena till en sammanhållen 

diskrimineringslag, en vag och diffus formulering av arbetslivsdirektivets 

egentliga innebörd. För att bevara flexibiliteten i det tyska rättssystemet, 

inväntas kommande rättsfall. Det blir med andra ord prejudikat som får 

styra utvecklingen för en kommande lagstiftning. För svensk del öppnar 

det upp för nya möjligheter att hantera införandet. Det innebär att den 

svenska lagstiftaren inte behöver ta särskild hänsyn till hur den skrivna 
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lagtexten formuleras, om den går att anpassa allt eftersom AD skapar ny 

praxis.   

4.7 Slutsats  
Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med EUs åldersreglering är 

att motverka diskriminering av både unga och gamla i arbetslivet. En 

särbehandling, på grund av ålder, kan dock ske under förhållanden som 

objektivt kan motiveras av ett berättigat mål. Med avsaknad av en egentlig 

definition av begreppet ålder och i väntan på praxis, kommer den svenska 

arbetsrätten inte att påverkas märkbart av implementeringen. Till en början 

lämnas mycket plats åt lagtolkning och de juridiska luckorna förväntas 

fyllas av framtida rättsfall i stället för av uttrycklig lagtext. Det innebär att 

prejudikaten får en större betydelse och skapar en rätt som tidigare gick att 

tyda i våra skrivna regler.   

Vidare tros förbudet mot åldersdiskriminering införas i en sammanhållen 

lag, men utan några förändringar i LAS, i enlighet med 

diskrimineringskommitténs förslag. Sammanslagningen innebär att ålder 

likställs med övriga grunder, såsom kön och sexuell läggning, och gäller vid 

indirekt och direkt diskriminering.              



33   

5. Diskussion 

5.1 De lege ferenda 
Eftersom både ungdomar och äldre har svårigheter på arbetsmarknaden, 

anser vi att det bör implementeras ett åldersförbud som skyddar gemene 

man. Inom svensk rätt är det allmänt vedertaget att det är just den äldre 

generationen som lagen skall värna om. Därmed är det inte längre tal om 

något allmänt åldersdirektiv, utan om en reglering till skydd för äldre. Vi 

kommer att föra ett resonemang kring hur en förändring bör se ut för att 

åldersregleringen skall bli tillfredställande inom svensk arbetsrätt och 

gentemot EG-rätten. Våra diskussioner kommer att kretsa kring hur lagen 

borde vara, de lege ferenda.   

Det bör ifrågasättas vad som egentligen blir kvar av förbudet mot 

åldersdiskriminering i arbetslivet, med tanke på tillhörande undantag. Den 

rad exempel på särbehandling som ges,146 i kombination med ett vagt och 

mångtydigt arbetslivsdirektiv, lämnar lite kvar åt en konkret verklighet. 

Möjligheten till ett kringgående av åldersregleringens syfte har 

uppmärksammats. Innan svensk rätt får en uttrycklig praxis, ligger det 

första avgörandet hos arbetsgivaren. Trots att en lagstiftning så småningom 

är tänkt att träda i kraft, kan det finnas risk för att vare sig facken eller den 

enskilde utnyttjar sin rätt. Det blir följden av en oklar lagstiftning med 

bristande prejudikat. Rättssäkerheten får sig en törn och ett 

diskrimineringsfall blir svårt att förutse. Parterna blir resurssvaga och en 

välbehövd rättsutveckling blir avstannad.  

För att ha något konkret att argumentera kring, har vi nedanstående förslag 

på hur en lagtext i en sammanhållen diskrimineringslag skulle kunna 

utformas för att fånga upp syftet med åldersdirektivet. Förslaget, på 

nästkommande sida, får ses som ett utdrag:        

                                                

 

146 Se avsnitt 2.4 Åldersdiskriminering inom EG-rätten. 
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Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet  

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i 

arbetslivet på grund av kön, ras, etniskt tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.   

Förbudet gäller i fråga om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen gäller för såväl 

arbetstagare som arbetssökande.   

2 § Med ålder avses antalet levnadsår. Begreppet ålder skall gälla 

likvärdigt för alla människor. En viss ålder får inte ligga en arbetstagare 

eller arbetssökande till nackdel.  

3 § Utan hinder av 2 §, får avtal träffas och avsteg göras till 

förmån för arbetstagaren eller den arbetssökande, om syftet är gynnande. 

En sådan förmån får dock inte ligga en annan arbetstagare eller 

arbetssökande till nackdel.  

5.2 Fördelar med lagförslaget 
Bland de svenska rättskällorna är det fortfarande lagar och författningar 

som står överst i hierarkin, vilket betyder att relevanta begrepp bör 

klarläggas i den skrivna rätten. Det skulle öka tillgängligheten för 

arbetsgivaren, som skulle slippa söka gällande rätt i förarbeten och praxis. 

Tanken är inte att det enbart skall inskränka på arbetsgivarens rätt att fritt 

anställa, utan även ses som ett stöd för båda parter. Arbetstagaren och den 

arbetssökande får det skydd som direktivet syftar till, samtidigt som 

arbetsgivaren på ett enklare sätt skulle bli varse om dennes skyldigheter och 

därmed undgå skadestånd.    

Genom att åldern uttryckligen skall gälla likvärdigt för alla människor, i 

enlighet med 2 § ovan, innefattas både unga och gamla. Indirekt har detta 

fastställts i arbetslivsdirektivet, men det svenska rättssystemet saknar 

fortfarande lagtext med särskilt skydd för yngre. Eftersom vi utgick från att 

rättsordningen var koherent, skulle dagens lag om anställningsskydd tvingas 

genomgå en förändring i och med vårt förslag. Ett förbud mot 

åldersdiskriminering får inte motsättas i annan lag. LAS 3 §, om ett 

tillgodoräknande av längre anställningstid för anställda över 45 år, skulle 
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exempelvis inte vara godtycklig. För är det rimligt att en 47-årig 

arbetstagare, dels skall kunna tillgodoräkna sig extra anställningsmånader 

och samtidigt skyddas särskilt för att denne är äldre? Det betyder att en 

sådan arbetstagare får stärkta möjligheter i dubbel bemärkelse vid en 

arbetsbristsituation, i jämförelse med en yngre kollega. Det handlar förvisso 

om en förmån för de äldre, men det sker på bekostnad av övriga 

arbetstagare när en turordningslista skall skapas. Vårt lagförslag skapar ett 

anställningsskydd med samma förutsättningar oberoende ålder, eftersom 

den nuvarande regleringen i LAS skulle stå i strid med 3 § ovan. Vi anser 

nämligen att det inte är möjligt att väga någons förmån mot någons 

nackdel.  

Ytterligare fördel med förslaget finnes i 3 § ovan. Där anges att avsteg kan 

göras från förbudet mot åldersdiskriminering, om syftet är gynnande och 

inte ligger annan arbetstagare eller arbetssökande till nackdel. En utökning 

av antalet semesterdagar vid högre ålder skulle därför kunna kvarstå. Det är 

en förmån, som inte direkt är på bekostnad av yngre.  

5.3 Nackdelar med lagförslaget 
Förslaget har, å andra sidan, sina nackdelar. Hur väl lagstiftaren än försöker 

komma åt problematiken med missförstånd och tolkningar, kommer det 

alltid skapas nya begrepp att tyda. Fram till idag har förarbeten fungerat 

som källa för lagens syfte och lagstiftarviljan. Med en rättsutveckling, på 

väg åt det induktiva förhållningssättet, läggs lagtexten och dess tolkningar i 

handen på domarväldet. Rättsosäkerheten skulle vara ett faktum fram till 

dess att vi fått klara prejudikat och praxis på området.   

Dessutom måste arbetsgivarens resurser och möjligheter att handla lagligt, 

sättas i proportion till ändamålet. Vilka frågor kan ställas vid en 

anställningsintervju? Är det lämpligt att fråga när den arbetssökande gick 

gymnasiet? Kan ett foto avslöja åldern? Tanken är inte att det ökade 

diskrimineringsskyddet skall vara avskräckande för arbetsgivaren att våga 

nyanställa. Om så blir fallet, skulle lagen skapa nya problem på 

arbetsmarknaden.  

Att bilda en alltför detaljerad och preciserad lag kan ha sin baksida. Det är 

viktigt att samspelet mellan rättsutvecklingen och samhället inte bromsas. 
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En inte helt klar begreppsförklaring ökar flexibiliteten i rättssystemet och 

lämnar mer plats åt de nationella domstolarna att anpassa tillämpliga regler i 

det specifika fallet.   

Det bör även ifrågasättas om en så kallad förmån, som följer med åldern, 

alltid är att betrakta som positiv. Tvärtom, kan exempelvis fler 

semesterdagar bli förödande för en äldre arbetssökande, eftersom det 

innebär en merkostnad för arbetsgivaren. På så vis gynnas de som redan är 

anställda, medan det skapar svårigheter för dem som önskas nyanställas.  

5.4 En sammanhållen diskrimineringslag 
Det är inte helt lätt att ta ställning i frågan om en sammanhållen 

diskrimineringslag är att föredra eller inte. Om åldern likställs med grunder 

såsom kön och sexuell läggning, kan vi inte annat än välkomna en 

gemensam lagstiftning. Det ger tydliga signaler på att åldern, som 

diskrimineringsgrund, är att beakta som viktig inom arbetslivet.  

Sätter vi däremot sammanslagningen i ett större perspektiv har den sina 

brister. Krävs det att arbetsgivaren i alla situationer skall kartlägga och 

upprätta handlingsplaner för respektive område, finns det risk för att 

insatserna medför negativa konsekvenser. Dels kan arbetet komma att 

göras allt för översiktligt samtidigt som vidtagna resurser kan bromsa den 

egentliga verksamheten.  

5.5 Slutord 
Vi insåg tidigt att implementeringen av EUs arbetslivsdirektiv var vagt 

uttryckt för att på bästa sätt kunna lösas nationellt. Det ligger nära till 

hands att utgå från att den svenska rättsordningen är ett oöverträffligt 

system, men när ett direktiv innebär en eventuell förändring av 

anställningsskyddslagens kärna bör lagen ifrågasättas.   

År 1995 valde Sverige att bli en del av den Europeiska unionen, vilket 

betyder att vi även i framtiden skall anpassa oss till den överordnade rätten. 

Vår anställningsskyddslag har fungerat i över tjugo år. Det räcker att se tio 

år tillbaka för att snabbt dra slutsatsen att vare sig arbetslivet, politiken eller 

möjligheterna är dem samma idag. Om vår nationella rättsutveckling hotas 

av direktiv, är det kanske på tiden att se över våra rättskällor och den 



37   

skrivna rätten som främsta instrument. För är det inte bättre att ligga ett 

steg före än tre år efter?                                   
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