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Förkortningar 
 

AD – Arbetsdomstolen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft och sammanförde de 

sju tidigare lagarna som funnits inom diskrimineringsområdet. Med den nya 

diskrimineringslagen kom ålder 1  att bli, utöver de tidigare redan befintliga 

diskrimineringsgrunderna, en ny grund för diskriminering och i samband med detta är det 

förbjudet att diskriminera människor utifrån deras ålder i svenskt arbetsliv. Motivet till 

den nya diskrimineringsgrunden är en följd av ett EU-direktiv från EU-rätten, närmare 

bestämt ett så kallat arbetslivsdirektiv. Detta EU-direktiv, rörande arbetslivet, innehöll 

även undantag från förbud mot åldersdiskriminering - undantag som var mer omfattande 

än dem för andra diskrimineringsgrunder. I och med tillkomsten av arbetslivsdirektivet 

har det visat sig att medlemsländerna inom EU, vid ett flertal tillfällen, har behövt 

vägledas av EU-domstolen vad gäller såväl tolkningsfrågor rörande undantagen som 

vilken omfattning förbudet mot åldersdiskriminering egentligen har.  

 

Förbud mot åldersdiskriminering är en bestämmelse som, i viss mån, kan komma i 

konflikt med den struktur som präglar vårt samhälle idag. Vid arton års ålder blir en 

person myndig och förväntas studera eller söka jobb. Vid sextiofem års ålder förväntas 

individen pensionera sig, samtidigt som det numera finns möjlighet att stanna kvar i 

arbetslivet ytterligare två år. Därefter minskas arbetstagarens rättighet till fortsatt arbete 

markant. En stor del av vår samhällsstruktur bygger på individers ålder, något som har lett 

till olika berättigade intressen att beakta vid bedömning av åldersdiskriminering.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är främst att undersöka förbudet mot åldersdiskriminering som en 

rättslig princip. Här innefattas även att utforska vilken innebörd ålder har som 

diskrimineringsgrund samt vilka undantag som finns, från förbud mot 

åldersdiskriminering, i svenskt arbetsliv. Vidare är syftet att klargöra EU-rättens inverkan 

på den svenska regleringen.  

                                            
1 Vid denna tidpunkt infördes även könsöverskridande identitet eller uttryck som ny diskrimineringsgrund. 
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1.3 Avgränsningar 

Fokus för detta arbete är åldersdiskriminering inom svenskt arbetsliv. Anledningen till att 

arbetets brännpunkt är ålder som diskrimineringsgrund är att ålder i förhållande till de 

andra diskrimineringsgrunderna är förhållandevis nytt inom svenskt arbetsliv och svensk 

lagstiftning. Eftersom jag tidigare har fördjupat mig inom arbetsrätt, valde jag att inrikta 

detta arbete mot arbetslivet och åldersdiskriminering.  

1.4 Metod  

Den metod som används i denna uppsats är den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Med en rättsdogmatisk metod utgår man ifrån rättskällorna, med andra ord är 

utgångspunkten för detta arbete lagen och dess förarbeten, praxis från domstol och 

doktrin. För att därefter självständigt resonera kring dessa i den avslutande diskussionen. 

1.5 Disposition 

Detta arbete kommer att börja med ett avsnitt med en introduktion av 

diskrimineringslagstiftningens utveckling ur en unionsrättslig synvinkel, med fokus på det 

arbetslivsdirektiv som ligger till grund för åldersdiskrimineringsförbudet som en rättslig 

princip.  

 

Vidare kommer en redogörelse för de olika diskrimineringsgrunderna och formerna för 

diskriminering med fokus på diskrimineringsgrunden ålder. Därefter är avsikten att 

diskutera undantagsregler vid förbud mot åldersdiskriminering. Till sist kommer arbetet 

att avrundas med en avslutande diskussion. 

2 Diskrimineringsförbudets framväxt 

2.1 En tillbakablick 

Förbud mot diskriminering är ett förhållandevis nytt fenomen inom det svenska 

rättssystemet. Inte förrän år 1979 stiftades en jämställdhetslag som innehöll regler om 

förbud mot könsdiskriminering. Denna nya jämställdhetslag kom att bli det första steget 
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mot dagens diskrimineringslag.2 Diskrimineringsförbudet kan generellt anses komma från 

EU-rättens likabehandlingsprincip, vars idé grundas på människors lika värde. Något som 

allt mer kom att uppmärksammas efter det andra världskrigets slut och i samband med 

bildandet av FN. I FN:s stadga (artikel 1 p 3) fastslogs att alla människor ska kunna 

åtnjuta samma rättigheter och grundläggande friheter. Oberoende av språk, religion, kön 

eller ras. FN:s stadga om de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna kom 

att följas av Europakonventionen vars artikel 14 kom att ha en liknande reglering. 

Likabehandlingsprincipen samt principen om icke-diskriminering kom att utvecklas och 

ett område där principerna kom att få stor betydelse var arbetsmarknaden. Till följd blev 

diskriminering i arbetslivet förbjudet under 1950-talet i den internationella 

arbetsorganisationens (ILO) konvention 111. Vid denna tidpunkt togs de första staplande 

stegen mot en europeisk gemenskap, som senare blev dagens EU, vars huvudsakliga mål 

var att etablera en gemensam inre marknad. Diskriminering ansågs snarare stjälpa den 

gemensamma marknaden än att hjälpa den, men något faktiskt förbud mot diskriminering 

fanns ännu inte. Med tiden kom dock likabehandlingsprincipen samt principen om icke-

diskriminering att bli etablerade inom EU och fick en alltmer självständig roll som 

grundläggande rättsprincip inom EU-rätten.3  

 

EU:s möjligheter till en mer konkretiserad diskrimineringslagstiftning på arbetsmarknaden 

utökades först i och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget år 1999. Året därpå, år 

2000, antogs till följd av den ingångna Amsterdamfördraget EU-direktiv 2000/78/EG av 

den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling. Direktivet 

kommer i detta arbete att benämnas med direktivets allmänna benämning – 

arbetslivsdirektivet. Tack vare arbetslivsdirektivet finns det nuförtiden således ett konkret 

förbud mot diskriminering inom arbetslivet – där en av diskrimineringsgrunderna är ålder. 

Vid samma tillfälle som arbetslivsdirektivet fastställdes, framställdes EU-stadgan, där 

artikel 21 kom att röra reglera förbud mot diskriminering - även här kom ålder att 

bedömas utgöra en självständig diskrimineringsgrund.4  

 

                                            
2 Glavå, Mats; Hansson, Mikael, Arbetsrätt, Författarna och Studentlitteratur AB, 2016, s. 277. 
3 Rosas, Allan; Armati, Lorna, EU Constitutional Law – An Introduction, Hart Publishing, 2010, s. 156 ff. 
4 Genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget är EU-stadgan numer en del av EU:s primärrätt. Se FEU Art. 6.1. 



 
 

 9 

Märkbart är även att Europakonventionen har haft inverkan på EU-rätten, vilket inte är 

särskilt förvånande om man ser till att EU-domstolen sedan länge har utgått från att 

Europakonventionens rättigheter är en del av EU-rättens allmänna rättsprinciper. 5 

Grunden för det svenska förbudet omfattas dock alltjämt av arbetslivsdirektivet och 

kommande avsnitt kommer därför beskriva direktivet närmare. 

 

3 Ett EU-rättsligt förbud mot åldersdiskriminering 

3.1 Direktiv 2000/78/EG 

Det är artikel 19 FEUF som utgör den rättsliga grunden för arbetslivsdirektivet och som 

följaktligen möjliggör för Europeiska rådet att vidta åtgärder för att bekämpa 

diskriminering. Artikel 19 fastställer vidare att kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning utgör samtliga grunder för 

diskriminering. Liksom artikel 19 har arbetslivsdirektivet, enligt artikel 1 i nämnda 

direktiv, till syfte att ”fastställa en allmän ram för bekämpning av diskriminering i 

arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning, för att principen om likabehandling skall kunna genomföras i 

medlemsstaterna.” 6  Arbetslivsdirektivet tar således sikte på ovanstående fyra 

diskrimineringsgrunder vad gäller diskriminering inom arbetslivet, resterande grunder som 

anges i artikel 19 FEUF regleras i andra direktiv.7 Ålder som diskrimineringsgrund blev 

därmed, över tid, en av de grunder som bedömdes vara skyddsvärd av 

likabehandlingsprincipen. 

 

Det är inte enbart likabehandlingsprincipen som ligger till grund för arbetslivsdirektivet, 

även andra element har beaktats. Enligt arbetslivsdirektivet kan diskriminering utifrån 

någon av direktivets diskrimineringsgrunder, som ålder, motverka ekonomisk och social 

sammanhållning, fri rörlighet för EU:s medborgare samt hög sysselsättningsgrad. 8 

Element som legat till grund för arbetslivsdirektivet, utöver likabehandlingsprincipen, är 

                                            
5 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Birgitta Nyström och Norstedts Juridik AB, s. 91. 
6 Se artikel 1 i arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. 
7 Se exempelvis direktiven 76/207/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
8 Se ingressen p. 11 i arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. 
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således tagna ur ett samhällsintresse samt medborgarnas grundläggande EU-rättsliga 

friheter – den fria rörligheten. Skyddet mot diskriminering anses därav viktigt för att dels 

öka sysselsättningen och dels för att öka mångfalden och på så vis bibehålla den fria 

rörligheten. Diskrimineringsskyddet medför dock inget totalitärt förbud mot 

åldersdiskriminering. I arbetslivsdirektivets ingress p. 25 betonas angelägenheten av att 

man särskiljer berättigad särbehandling från sådan diskriminering som förbjuds i lag. 

 

Förbudet mot åldersdiskriminering riktar sig visserligen mot alla åldersgrupper, men trots 

detta ligger större delen av arbetslivsdirektivets fokus på de äldre arbetstagarna. Något 

som synnerligen omtalas är äldres möjligheter att kunna fortsätta vara delaktiga inom 

arbetslivet, EU-domstolen har specifikt kommenterat att förbudet mot 

åldersdiskriminering såsom det framkommer i arbetslivsdirektivet ska tolkas utifrån rätten 

till arbete i enlighet med artikel 15.1 i EU:s stadga. Av detta följer att särskilt fokus läggs 

vid att äldre arbetstagare ska kunna fortsätta att delta i arbetslivet.9 

 

Av artikel 2 i arbetslivsdirektivet framkommer ett förbud mot såväl direkt som indirekt 

diskriminering på grund av någon av direktivets reglerade diskrimineringsgrunder, såsom 

ålder. Enligt artikel 3 i arbetslivsdirektivet är direktivet tillämpbart på arbetslivets områden 

i en vid mening, därmed kan direktivet tillämpas i såväl offentlig som privat sektor. Vidare 

omfattar arbetslivsdirektivet såväl anställningsvillkor som arbetsvillkor, där diverse villkor 

så som löner, avskedande, rekrytering och befordran inräknas. En av de få faktorer inom 

arbetslivet som inte omfattas av arbetslivsdirektivets diskrimineringsförbud är 

utbetalningar från offentliga system – exempelvis utbetalning av pension. Vidare påverkar 

arbetslivsdirektivet inte medlemsländernas nationella regler om pensionsålder, varav 

pensionsåldern skiljer sig inom den Europeiska unionen. Detta är dock inget som 

motverkar att arbetslivsdirektivet kan användas på inhemska regler vad gäller 

bestämmande av villkor rörande anställningens upphörande när medlemslandets 

pensionsålder har uppnåtts.10 För att arbetslivsdirektivet ens ska kunna vara tillämpbart 

krävs dock att det finns en koppling till gemenskapsrätten. Arbetslivsdirektivets grund, 

artikel 19 FEUF, går inte att tillämpa för att expandera förbudet mot åldersdiskriminering 

                                            
9 Se de förenade målen C-159/10 och 160/10, p. 62, Fuchs och Köhler samt mål C-141/11, p. 37, Hörnfeldt. 
10 Se mål C-411/05, p. 44, Palacios de la Villa. 
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till att innefatta situationer som inte ryms av något ingripande, arbetslivsdirektivet, som 

använts med stöd av artikeln.11 Här kan en jämförelse med kommande del om förbudet 

mot åldersdiskriminering som en EU-rättslig princip göras.  

 

Artiklarna i arbetslivsdirektivet ska införlivas i varje medlemslands nationella lagstiftning, 

dock får medlemsländerna själva välja i vilken form och vilket tillvägagångssätt som ska 

vidtas i enlighet med artikel 288 FEUF. Arbetslivsdirektivet är vidare ett minimidirektiv, 

något som bland annat framkommer av direktivets artikel 8.1. Av detta följer att 

medlemsländerna får införa mer omfattande eller förmånligare regleringar än de som 

anges i direktivet. Givetvis får medlemsländerna även välja att bibehålla direktivets 

regleringar såsom de är.  

 

3.2 Åldersdiskrimineringsförbudets rättsliga ställning inom EU-rätten 

I detta avsnitt är avsikten att kort redogöra för vilken rättslig ställning som förbudet mot 

åldersdiskriminering har. Diskrimineringsförbudets rättsliga ställning framkommer inte 

tydligt i arbetslivsdirektivet, däremot har det tydliggjorts i EU-domstolens praxis. 

 

Ett viktigt mål från EU-domstolen är Mangold (mål C-144/04) som rörde om ett påstått 

fall av åldersdiskriminering. Mangold-målet rörde tysk lagstiftning vars innebörd gav 

möjlighet för arbetsgivaren att ingå tillfälliga anställningsavtal när arbetstagaren fyllt 52 år, 

utan några begränsningar.  I målet gjorde EU-domstolen en del uttalanden som var 

särskilt beaktansvärda angående just arbetslivsdirektivets bestämmelser. Domstolen 

kommenterade att principen om förbud mot diskriminering, som det framkommer av 

arbetslivsdirektivet, härstammar från internationella överenskommelser, såsom FN:s olika 

konventioner, samt de institutionella traditioner som EU:s medlemsländer gemensamt 

har. Det var med detta som bakgrund som EU-domstolen menade att en princip om 

åldersdiskriminering skulle ses som en allmän unionsrättslig princip. 12  EU-rättens 

allmänna rättsprinciper utgör en del av primärrätten och har därmed direkt effekt, 

åldersdiskrimineringsförbudet kom följaktligen att kunna åberopas vid domstolar såväl 

som hos myndigheter på nationell nivå bland medlemsländerna. Detta blev omdiskuterat 
                                            
11 Se mål C-427/06, p. 18 och 25, Bartsch. 
12 Se mål 144/04, p. 75, Mangold. 
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med tanke på att EU-domstolen åberopade samt drev igenom principen om 

åldersdiskrimineringsförbud i ett mål där parterna var privata aktörer. Att tidsramen för 

implementering av arbetslivsdirektivet ännu inte hade löpt ut var även det en faktor som 

bidrog till att målet blev kontroversiellt. Debatt väcktes i samband med domen och en 

stor del av kritiken kom att beröra hur EU-domstolen, med aningen diffusa referenser till 

internationella fördrag samt till medlemsländernas gemensamma konstitutionella 

traditioner, gjorde intrång på medlemsländernas sociopolitiska område.13     

 

Endast ett fåtal år efter Mangold-domen kom principen om åldersdiskrimineringsförbud 

att klargöras ytterligare, speciellt gällande dess natur och omfattning, i målet Kücükdeveci 

(mål C-555/07). Målet gällde huruvida uppsägningsvillkor innebar åldersdiskriminering 

eller inte. Den nationella lagstiftningen medförde att vid beräkning av uppsägningstiden 

för en arbetstagare skulle anställningstiden innan hen fyllt 25 år inte räknas med. EU-

domstolen påtalade att likabehandlingsprincipen inom arbetslivet inte hade stadgats i 

arbetslivsdirektivet, utan hade enbart uttryckts. Förbud mot åldersdiskriminering som 

princip var vidare en allmän rättsprincip inom unionsrätten då den utgjorde en särskild 

tillämpning av likabehandlingsprincipen som i sig också var en allmän rättsprincip.14 

Förbudet mot åldersdiskriminering som en allmän rättsprincip inom unionsrätten grundas 

med andra ord på dess ursprung från likabehandlingsprincipen. Enligt EU-domstolen 

skulle den nationella lagstiftningens försvarbarhet fastställas med hänsyn till den EU-

rättsliga allmänna principen om förbud mot åldersdiskriminering i enlighet med 

arbetslivsdirektivet15. Således får arbetslivsdirektivet samt dess formulering anses utgöra 

en sorts grund när det kommer till att definiera samt tolka principen om förbud mot 

åldersdiskriminering.  

 

I min mening är dock principens omfattning och karaktär ännu inte fullt klarlagd, vilket 

kan bero på att EU-domstolen ännu inte har tillämpat principen direkt självständigt. I 

domstolens praxis har principen om åldersdiskrimineringsförbud tagits upp i anknytning 

                                            
13 Craig, Paul; De Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2011, s. 892 f. 
14 Se Mål C 555/07, p. 50, Kücükdeveci. 
15 Se Mål 555/07, p. 27, Kücükdeveci. 
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till arbetslivsdirektivet.16 I följande avsnitt ska det övergås till hur arbetslivsdirektivet har 

implementerats inom svensk rätt. 

 

4 En svensk diskrimineringslag 

I samband med att arbetslivsdirektivet skulle införas här i Sverige, så tillsattes en 

utredning om hur direktivet borde implementeras i svensk rätt. 17  Gällande 

diskrimineringsgrunden ålder valde Sverige att använda sig av en förlängning av tidsfristen 

för implementering, i enlighet med artikel 18 i ovan nämnda direktiv. Sverige skulle 

således ha implementerat ålder som diskrimineringsgrund absolut senast den 2 december 

2006. Implementeringstiden blev längre än vad den var tänkt och försenades med drygt 

två år. En bakomliggande faktor till förseningen av implementeringen var att under denna 

period utredde regeringen möjligheten till att inkorporera alla diskrimineringslagar, som 

vid tidpunkten fanns, till en samlad lag. Faktorer som överskådlighet, tydlighet och en 

allmänt förenklad laganvändning ansågs följa av en samlad diskrimineringslag regeringen 

drev därför igenom förslaget om en samlad diskrimineringslag.18 

 

Den 1 januari 2009 trädde således diskrimineringslagen i kraft och den kom att ersätta de 

sju tidigare diskrimineringslagarna som funnits inom svensk rätt.19 I diskrimineringslagen 

stadgas ett förbud mot diskriminering utifrån sju differentierade grunder; etnisk 

tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Inledningsvis hade 

diskrimineringsgrunden ålder ett snävare tillämpningsområde än de övriga 

diskrimineringsgrunderna. När diskrimineringslagen stiftades år 2009 var ålder som 

diskrimineringsgrund enbart tillämpbar inom två områden – utbildning och arbetsliv. 

Samma år som diskrimineringslagen stiftades tillsatte dock regeringen en utredning 

                                            
16 Craig, Paul; De Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2011, s. 894. 
17Ett utvidgat skydd mot diskriminering - Kommittédirektiv 2000:106. 
18 Se prop. 2007/08:95, s. 84. 
19 De tidigare sju diskrimineringslagarna som fanns inom svensk rätt var följande: jämställdhetslagen (1991:433), 
lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, lagen (1999:132) om 
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen 
(2003:307) om förbud mot diskriminering samt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. 
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angående frågan om att utvidga och stärka ålder som diskrimineringsgrund.20 Fyra år 

senare, närmare bestämt den 1 januari 2013, kom ålder som diskrimineringsgrund att 

utvidgas och bli ett starkare skydd. Istället för att enbart omfatta områdena utbildning och 

arbetsliv omfattar skyddet även områden såsom; bostäder och hälso- och sjukvård. 

5 Ålder som diskrimineringsgrund   

I diskrimineringslagens proposition diskuteras hur ålder som diskrimineringsgrund ska 

regleras. I arbetslivsdirektivet återfinns ingen exakt definition av ålder, artikel 6.1 a) 

nämner dock åtgärder till skydd för äldre arbetstagare såväl som för ungdomar. Slutligen 

bestämde sig regeringen för att definiera ålder utifrån en kronologisk beräkning av ålder.21 

Diskrimineringsgrunden skulle således definieras utefter en fysisk persons levnadsålder, 

uttryckt på ett annat sätt är ålder som diskrimineringsgrund tillämpbar på alla människor 

utan vare sig en övre eller en nedre åldersgräns. I praktiken kan dock betydelsen av ålder 

som diskrimineringsförbud komma att växla mellan olika åldersgrupper.22 

 

Åldersdiskriminering har i mångt och mycket kretsat kring samt fokuserat på äldre 

arbetstagare, vilket kan ses i den svenska praxis som förekommer vid påstådda fall av 

åldersdiskriminering. De rättsfall som finns från arbetsdomstolen gällande 

åldersdiskriminering rör som oftast äldre arbetstagare, så som exempelvis AD 2015 nr 51 

– busschaufförsfallet och AD 2011 nr 37 – SAS-fallet. Yngre arbetstagare har däremot 

förekommit i praxis från EU-domstolen. 

 

Ålder som diskrimineringsgrund särskiljer sig från de övriga diskrimineringsgrunderna då 

den är dynamisk – alla människor åldras för var dag som går. Denna föränderliga 

egenskap har benämnts som en flytande natur. Denna egenskap som 

diskrimineringsgrunden ålder besitter kan komplicera jämförelser som görs vid ett påstått 

fall av diskriminering.23 

 

                                            
20 Kommittédirektiv 2009:72. 
21 Se 1 kap. 5 § p. 6 diskrimineringslagen där ålder definieras som uppnådd levnadslängd. 
22 Se prop. 2007/08:95, s. 130. 
23 Glavå, Mats; Hansson, Mikael, Arbetsrätt, Författarna och Studentlitteratur AB, 2016, s. 340 f. 
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Förutom detta kan det dessutom förefalla komplicerat att vid enskilda fall av påstådd 

diskriminering skilja diverse diskrimineringsgrunder från varandra. Vid en rekrytering kan 

det till exempel vara svårt att avgöra vilken diskrimineringsgrund som har utgjort grunden 

för arbetsgivarens beslut att bortse från den arbetssökande. Gränsdragningen mellan 

diskrimineringsgrunderna kan ibland vara flytande, vilket kan leda till att 

diskrimineringsgrunderna interagerar med varandra och att de tillsammans medför att 

någon missgynnas. Således kan ett flertal grunder vara aktuella i ett enskilt fall – ett sådant 

scenario kallas för multipel diskriminering.24 

 

I skäl 3 till arbetslivsdirektivet nämns multipel diskriminering kortfattat, men det finns 

inte något uttryckligt förbud mot fenomenet vare sig inom EU-rätten eller inom svensk 

rätt. Detta leder inte till att multipel diskriminering blir ytterligare en 

diskrimineringsgrund. Däremot bör multipel diskriminering betraktas som en 

manifestation på hur komplext området är 25. Det är faktiskt fullkomligt möjligt att flera 

diskrimineringsgrunder kan ligga till grund för ett missgynnande i ett enskilt fall, och av 

detta följer att en missgynnad person således kan göra gällande att hen diskriminerats på 

grund av sitt kön, etnicitet och ålder.26     

6 Diskrimineringslagens allmänna bestämmelser 

I detta avsnitt är avsikten att redogöra för hur diskrimineringslagens allmänna 

bestämmelser ser ut, detta för att visa hur skyddet mot åldersdiskriminering i svenskt 

arbetsliv är uppbyggt. En redogörelse av de allmänna bestämmelserna bör, i min mening, 

ge en sorts strukturell grund för den utredning av förbud mot åldersdiskriminering som 

denna uppsats syftar till. Därav kommer de bestämmelser som har relevans till arbetslivet 

att behandlas.  

 

                                            
24 Se exempelvis följande rättsfall; AD 2009 nr 11, AD 2006 nr 96 och AD 2010 nr 91.  
25 Fransson, Susanne; Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen en kommentar, Norstedts Juridik AB, 2015, s. 99. 
26  Gabinus Göransson, Håkan; Slorach, Martina; Flemström, Stefan; del Sante, Naiti, Diskrimineringslagen, 

Norstedts Juridik, 2013, s. 35. 
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6.1 Diskrimineringslagens inledande bestämmelser 

Diskrimineringslagens syfte framkommer ur 1 kap. 1 § DiskrL, där det stadgas att lagens 

syfte är att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. Här 

kan utläsas att EU:s direktiv om diskriminering och likabehandling implementeras i 

svensk lagstiftning. 

 

Till förmån för de som skyddas av förbudet mot diskriminering är lagen tvingande och 

den kan med andra ord inte avtalas bort i exempelvis kollektivavtal.27 Avtalsvillkor vars 

innebörd skulle medföra att någon persons rättigheter eller skyldigheter inskränks blir 

således enligt 1 kap. 3 § DiskrL utan verkan. Här bör poängteras att avtalet i sin helhet 

inte nödvändigtvis blir utan verkan, utan enbart de villkor som anses oförenliga med 

diskrimineringslagen förblir utan verkan. De avtalsvillkor som anses bryta mot 

diskrimineringslagen går inte heller att driva igenom i domstol. Detta medför dock inga 

hinder för exempelvis en arbetsgivare att ingå avtal som skulle ge arbetstagarna mer 

omfattande rättigheter, skyldigheter eller förmåner än vad lagen anger.28 De kollektivavtal 

eller individuella avtal vars villkor strider mot Diskrimineringslagen kan jämkas alternativt 

ogiltigförklaras i enlighet med 5 kap. 3 §  DiskrL. Notera att även här blir det först och 

främst enbart det villkor som strider mot något som jämkas eller underkänns, dock finns 

det möjlighet att underkänna hela avtalet. 

 

6.2 Diskrimineringsförbudet inom svenskt arbetsliv 

Andra kapitlet i Diskrimineringslagen behandlar diskrimineringsförbudet i arbetslivet. I 2 

kap. 2 § DiskrL framkommer följande:  

 

”En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 

1. är arbetstagare, 

2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 

3. söker eller fullgör praktik, eller 

                                            
27 Se 1 kap. 3 § DiskrL. 
28 Se prop. 2007/08:95, s. 485. 
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4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller en 

yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med 

personer utan sådant funktionshinder.  

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som 

avses i första stycket ska likställas med arbetsgivaren.” 

 

Begreppet ”diskriminera” omfattar i denna kontext alla dem fem olika 

diskrimineringsformer som kommer att redogöras för längre fram. En definition av vem 

som är att anse som arbetsgivare är relevant innan de olika formerna för diskriminering 

redogörs. 

 

6.3 Vem är arbetsgivare? 

En arbetsgivare definieras oftast som en fysisk eller juridisk person som är arbetstagarens 

kontrahent vid ett anställningsförhållande. 29  Då en arbetsgivares befogenheter kan 

överlåtas30 till andra arbetstagare, ska man jämställa de arbetstagare som i arbetsgivarens 

ställe har samma beslutanderätt i frågor som rör diskrimineringslagens skyddssubjekt.31 

Arbetsgivarens ansvar för diskriminering på arbetsplatsen omfattar även agerandet hos de 

arbetstagare som har en ledande ställning, exempelvis en enhetschef eller en platschef, 

och vars beslut och bedömningar direkt eller indirekt påverkar arbetstagarnas 

arbetsförhållanden. Även sådana beslut eller bedömningar som eventuellt påverkar 

villkoren för arbetssökande eller arbetstagare omfattas. I de fall en arbetsgivare använder 

sig av utomstående aktörer vid rekrytering, såsom olika rekryteringsbolag eller headhunters 

riskerar arbetsgivaren att ställas till svars ifall någon av de utomstående aktörerna tillämpar 

förfaranden som är att anse som diskriminering.32 Detta borde således innebära att man 

kan utläsa ett principalansvar för arbetsgivaren vid ovanstående situationer. Om en 

arbetstagare, som har en underordnad ställning till arbetsgivaren, agerar utifrån egna 

beslut på ett sätt som är att anse som en diskriminerande handling som vidtagits utan 

                                            
29 Se AD 1999 nr 21. 
30 2 kap. 1 § 3 st. DiskrL. 
31 Såsom arbetssökande och arbetstagare. 
32 Se prop. 2007/08:95, s. 137 f. 
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instruktioner från arbetsgivaren33 kan arbetsgivaren till följd undgå principalansvar för 

den vidtagna handlingen.34  

 

6.4 Skyddssubjekten 

I enlighet med 2 kap. 1 § DiskrL får en arbetsgivare inte diskriminera sina anställda – 

arbetstagarna. Det stadgas vidare att de personer som gör en förfrågan om arbete eller är 

arbetssökande, söker eller fullgör praktik, står till förfogande för att utföra eller utför 

arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft åtnjuter samma skydd som om de personerna 

vore arbetstagare.35 Den person som tydligt har tillkännagivit att hen söker en anställning 

hos en arbetsgivare definieras som arbetssökande. Diskrimineringsförbudet omfattar även 

den person som gör en förfrågan om arbete, uttryckt på ett annat sätt omfattar förbudet 

de situationer där någon hör sig för om ledigt arbete och får ett nekande svar grundat på 

en eller flera av de befintliga diskrimineringsgrunderna – såsom ålder. Att på denna grund 

välja bort en arbetssökande ska ses som diskriminering oavsett om den arbetssökande 

faktiskt har tillräckliga kvalifikationer för den sökta tjänsten eller ej. När det kommer till 

praktik så är det främst sådan praktik som omfattas av en yrkes- och arbetsmarknad som 

åsyftas, därmed skyddas även PRAO-elever mot diskriminering på PRAO-platsen. Andra 

subjekt som skyddas av lagen är de som anställda på bemanningsföretag. I situationer där 

bemanningsföretag är inblandade kan ett eventuellt fall av diskriminering bli något mer  

komplicerat att utreda, i dessa fall är det  själva bemanningsföretaget som är arbetsgivaren, 

de som tar emot arbetskraften är i själva verket företagets kunder. I dessa fall ansvarar 

kundföretaget för de förhållanden där de har bestämmanderätt över den anställde - 

exempelvis vilka arbetsuppgifter som ska utföras - arbetsledningen. Eventuella anspråk på 

diskriminering som till exempel rör lön är något som den anställde får åberopa hos sin 

faktiske arbetsgivare, hos bemanningsföretaget.36 

                                            
33 Se AD 2007 nr 45. 
34 Sigeman, Tore, Arbetsrätten – en översikt, Norstedts Juridik, 2011, s. 161.  
35 Se 2 kap. 1 § DiskrL. 
36 Se prop. 2007/08:95, s. 135 f. 
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7 Olika former av diskriminering 

Enligt 1 kap. 4 § DiskrL omfattar begreppet diskriminering fem olika former av 

diskriminering. De fem olika formerna för diskriminering är: trakasserier, sexuella 

trakasserier, instruktioner att diskriminera, direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering. Som tidigare har nämnts så innefattar arbetslivets förbud mot 

diskriminering alla diskrimineringsformer. Således kommer det i de närmast följande 

avsnitten att redogöras för de olika formerna av diskriminering, där fokus främst kommer 

att ligga på direkt och indirekt diskriminering.  

 

7.1 Instruktioner att diskriminera, trakasserier och sexuella trakasserier 

Definitionen av trakasserier återfinns i 1 kap. 4 § 3 p. DiskrL, där definieras begreppet 

som ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Det kränkande agerandet ska ha 

ett samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. Ur lagen framgår 

det inte direkt vilka rekvisiten för förbudet mot trakasserier är. Av ovan nämnda lags 

förarbete framkommer det dock att rekvisiten är följande: orsakssamband, oönskat, insikt 

samt missgynnande.37 Här kan ett missgynnande exempelvis utgöras av att en individ 

bemöts med nedsättande kommentarer eller att en individ bemöts av förnedrande 

uppträdanden, en förutsättning är dock att dessa inte är obetydliga. Agerandet ska 

följaktligen vara oönskat av den person som utsätts för handlingarna, vidare krävs det att 

ett trakasserande agerande är en medveten handling från den personen som trakasserar. 

Med andra ord ska personen som trakasserar någon annan vara medveten om att hens 

handling utgör en diskriminerande kränkning. I en sådan situation kan det räcka med att 

den utsatte markerar att agerandet upplevs som kränkande för att rekvisitet om 

medvetenhet ska uppfyllas. Slutligen ska det finnas ett orsakssamband mellan det 

kränkande agerandet och diskrimineringsgrunderna och kan man konstatera att ett sådant 

samband finns kan trakasserier ha ägt rum i enlighet med diskrimineringslagens 

bestämmelser.38  

 

                                            
37 Se prop. 2007/08:95, s. 492. 
38  Gabinus Göransson, Håkan; Slorach, Martina; Flemström, Stefan; del Sante, Naiti, Diskrimineringslagen, 
Norstedts Juridik, 2013, s. 56 f. 
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När det gäller instruktioner att diskriminera i enlighet med 1 kap. 4 § 5 p. DiskrL, ska 

instruktioner ha delgivits någon person som står i en underordnad ställning39 till den som 

delger instruktioner, alternativt någon som har tagit sig an att genomföra ett uppdrag40 åt 

densamme. I de flesta fall brukar det röra sig om en situation där en arbetsgivare har 

instruerat en arbetstagare att diskriminera någon annan. Ifall det handlar om 

genomförandet av ett uppdrag kan det vanligtvis röra sig om en arbetsgivare som har gett 

en utomstående aktör, såsom en arbetsförmedlare, ett diskriminerande uppdrag – 

exempelvis vid en rekrytering. Förutom de beskrivna förhållandena, det vill säga beroende 

och uppdrag, krävs även att instruktionerna har medfört ett missgynnande för den individ 

som blivit utsatt. Om den eller de som har fått instruktioner att diskriminera tar avstånd 

från instruktionerna så har, enligt huvudregeln, inget missgynnande ägt rum och därav 

heller ingen diskriminering.41 En intressant jämförelse angående missgynnande kan här 

göras med praxis från EU-domstolen, Feryn NV, som kommer att tas upp i kommande 

avsnitt om direkt diskriminering.    

 

7.2 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering definieras enligt 1 kap. 4 § 1 p. DiskrL som att någon missgynnas 

genom att bli sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det vill säga i 

jämförelse med hur den personen behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats. 

Även här finns ett krav på att missgynnandet ska ha ett samband med någon eller några 

av de sju diskrimineringsgrunderna. Det är med andra ord fråga om tre olika rekvisit som 

måste uppfyllas för att diskriminering kan bli aktuellt i enlighet med diskrimineringslagen, 

ett missgynnande ska ha förelegat, en jämförelse ska vara möjlig att genomföra och 

slutligen ska ett orsakssamband mellan missgynnandet och en eller flera 

diskrimineringsgrunder finnas.  

 

Missgynnande 

För att ett missgynnande ska anses ha förelegat krävs det att någon har blivit utsatt för ett 

förfarande som medfört en nackdel eller en skada för den diskriminerade. Ett 

                                            
39 Det blir här fråga om ett lydnads- eller beroendeförhållande, såsom arbetsgivare och arbetstagare. 
40 Här blir det fråga om ett uppdragsförhållande mellan exempelvis en arbetsgivare och en annan aktör. 
41 Se prop. 2007/08:95, s. 494 f., notera att det finns ett undantag som beskrivs på s. 495. 
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missgynnande kan bestå av såväl ett aktivt agerande såsom en underlåtenhet att agera. 

Vanligtvis brukar ett missgynnande medföra en faktisk förlust eller ett obehag, eller dylikt 

för den utsatte och avgörande i denna fråga är huruvida en negativ effekt har uppstått och 

alltså inte vad som är den bakomliggande orsaken till missgynnandet.42 Exempel på 

missgynnande, som är relaterade till ålder, i arbetslivet kan vara att en person går miste 

om ett avancemang på grund av att hen anses vara för ung eller för gammal för den 

aktuella tjänsten eller att en person av samma anledning får sämre lön och arbetsvillkor.43  

 

När jag gjorde min uppsatspraktik fick jag ta del av ett ärende44 som ger ett ytterligare 

exempel på hur missgynnande i arbetslivet kan se ut, nämligen då ålder blir ett 

urvalskriterium. Ärendet gällde en annonsering om en ledig tjänst hos ett företag som 

bedrev läxhjälp, i annonsen hade läxhjälpsföretaget angett att de enbart tog emot 

ansökningar från personer mellan 18 – 30 år. En 51-årig lärare som tänkte söka tjänsten 

upplevde sig diskriminerad, eftersom annonsen angav att hen på grund av sin ålder varken 

var önskvärd eller välkommen som sökande. Den arbetssökande läraren kontaktade även 

läxhjälpsföretaget via telefon för att försäkra sig om annonsens kravprofil och fick det 

bekräftat att endast ansökningar från arbetssökande mellan 18-30 år togs emot.  

 

När läraren trots det bekräftande telefonsamtalet försökte söka tjänsten via 

läxhjälpsföretagets hemsida visade det sig att arbetssökande över 30 år inte kunde söka 

tjänsten. I ansökningsformuläret fanns nämligen en obligatorisk ruta att kryssa i och rutan 

angav följande: ”Jag är mellan 18 och 30 år (krav)”. För att kunna gå vidare med sin 

ansökan var den arbetssökande således tvungen att kryssa för ”Ja-rutan”. Då den 

arbetssökande läraren inte ville ljuga i sin ansökan togs den inte heller emot av det 

automatiserade systemet som företaget använde sig av. 

 

När det är fråga om rekrytering ska här poängteras att det inte krävs att beslut om 

anställning har tagits för att en direkt diskriminering kan ha förelegat. Diskriminerande 

uppträdanden och ageranden under en rekrytering kan således angripas även om ett 

anställningsförfarande inte leder till att en person blir anställd. Ett exempel på detta 
                                            
42 Se prop. 2007/08:95, s. 486 f. 
43 Se prop 2007/08:95, s. 499. 
44 Notera att ärendet aldrig prövades i domstol utan förlikning ägde rum.  
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förfarande är då en arbetsgivare avstår från att anställa en arbetssökande på grund av hens 

ålder och istället väljer att inte anställa någon alls. En viktig aspekt vid en 

rekryteringsprocess är platsannonsens utformning. Eftersom diskrimineringsförbudet, vid 

anställning, enbart inbegriper den som har gjort en ansökan eller en förfrågan om arbete. 

En förutsättning för diskriminering är således att en fysisk person har diskriminerats. I 

förarbetena till Diskrimineringslagen framkommer att en arbetsgivare, utan några hinder, 

kan ange preferenser, inte faktiska krav, exempelvis vad gäller de arbetssökandes kön eller 

ålder – detta utan att utformningen av platsannonsen skulle falla in under diskriminering. 

Eventuella preferenser som finns i en platsannons från en arbetsgivare skulle möjligen 

kunna få ett visst bevisvärde vid en senare situation med en hävdad diskriminering som 

kan kopplas till själva rekryteringen.45   

 

Av EU-domstolens praxis 46  följer att direkt diskriminering kan föreligga även vid 

förhållanden där det inte finns någon identifierbar arbetstagare som känner sig 

diskriminerad. EU-domstolens praxis som kommer av målet C-54/07 Feryn NV rörde 

tillämpningen av direktiv 2000/43/EG mot etnisk diskriminering. I målet konstaterade 

EU-domstolen att en arbetsgivare som genom ett offentligt uttalande framför att hen inte 

kommer att anställa arbetssökande med en viss etnicitet, uppfyller kriterierna för direkt 

diskriminering i enlighet med ovan nämnda direktiv. Detta på grund av att offentliga 

uttalanden från en arbetsgivare kan avskräcka en del arbetssökande, som känner sig 

träffade av uttalandet, från att söka den utlysta tjänsten. Därmed leder det offentliga 

uttalandet till att dessa arbetssökande hindras från att komma in på arbetsmarknaden, ett 

missgynnande har således förelegat. Som tidigare har nämnts handlade målet om etnisk 

diskriminering. Men ett framtida resonemang, som går i linje med det som domstolen 

förde i målet, men i fråga om ålder utifrån arbetslivsdirektivet är möjligen inte helt 

otänkbart. Sammantaget kan man se att utifrån denna aspekt finns en viss avvikelse 

mellan praxis från EU-domstolen och den svenska diskrimineringslagstiftningen. 

 

 

 

                                            
45 Se prop. 2007/08:95, s. 140. 
46 Se mål C-54/07, Feryn NV. 
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Jämförbar situation 

Det är i samband med ett påstått missgynnande som en jämförelse ska göras. Denna 

jämförelse görs mellan den individ som påstår sig vara diskriminerad, samt någon annan 

som befinner sig i en jämförbar situation. Det vill säga på vilket sätt andra arbetstagare 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i samma situation. Om jämförelsen 

leder till bedömning där man finner att en avvikelse har ägt rum så bedöms avvikelsen 

som diskriminerande. En jämförelse bör göras enbart mellan dem som förefaller befinna 

sig i en jämförbar situation, det bör således förefalla som naturligt och rimligt att jämföra 

dessa med varandra, såsom exempelvis arbetskollegor.47 Om en påstådd diskriminering 

med ålder som grund är aktuell finns det inget krav att de arbetstagare som ska jämföras 

med varandra har samma ålder. Fokus här bör ligga på huruvida arbetstagarna som ska 

jämföras har samma individuella förutsättningar och kvalifikationer för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna. Det är i ett sådant fall som en jämförbar situation föreligger och detta 

oavsett deras ålder. Vanligtvis har förvisso äldre arbetstagare dels hunnit nå en högre 

befattning och dels hunnit få längre arbetslivserfarenhet än en yngre arbetstagare och de 

är viktiga faktorer att beakta vid en bedömning av huruvida en jämförbar situation äger 

rum eller ej. I vissa fall kan det därmed bli aktuellt med att göra en hypotetisk jämförelse 

som då utgår från spörsmål som exempelvis vilka fördelar arbetstagaren kunde ha åtnjutit 

ifall arbetsgivaren inte hade tagit hänsyn till arbetstagarens ålder.48  

 

Jämförelser av hur en arbetsgivare har värderat meriter är även det något som kan bli 

aktuellt vid en påstådd diskriminering. 2 kap. 4 § DiskrL ger en möjlighet för den individ 

som anser sig vara diskriminerad att begära skriftliga uppgifter om de meriter som den 

arbetssökande som kallades till intervju eller som slutligen fick tjänsten hade. Lagregeln 

innebär således en skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut meriterna vid begäran. Således 

underlättar lagregeln för den individ som känner sig missgynnad att själv kunna undersöka 

om hens meriter var likvärdiga med den som fick komma på intervju eller blev erbjuden 

tjänst, och om en jämförbar situation föreligger. Vid en genomgång av den gamla 

jämställdhetslagens förarbeten framkommer det att vid rekryteringar ska likvärdiga 

meriter anses vara detsamma som att sakligt ha lika goda förutsättningar för att kunna 

                                            
47 Se prop. 2007/08:95, s. 487. 
48 Se prop. 2007/08:95, s. 488. 



 
 

 24 

utföra arbetsuppgifterna. 49  Av praxis 50  framkommer att arbetssökandes meriter ska 

bedömas utifrån följande bedömningsgrunder: utbildning, arbetslivserfarenhet samt 

arbetssökandes personliga lämplighet. I AD 2010 nr 91 tydliggjorde Arbetsdomstolen att 

de kommentarer som gjordes i AD 2005 nr 69, som framkommer i föregående mening, 

bör även gälla vid bedömningen av jämförbar situation enligt diskrimineringslagen.51      

 

Själva bedömningen av jämförelser har i praxis vanligen utgångspunkt vilka krav som 

annonser om lediga tjänster anger för att sedan bedöma arbetssökandes kvalifikationer. 

Arbetssökanden som har avsevärt sämre meriter än andra arbetssökande befinner sig inte 

i en jämförbar situation och kan därmed inte heller anses vara diskriminerad. Ett 

missgynnande vid lika meriter kan däremot innebära diskriminering.52 Gällande de olika 

bedömningsgrunderna som framkom från AD 2005 nr 69 är personlig lämplighet mer av 

en subjektiv natur jämfört med de andra mer objektiva grunderna. I AD 2005 nr 69 

konstaterade arbetsdomstolen att en bedömning som är rent subjektivt präglad eller 

uppgifter som är löst grundade kan inte anses som godtagbara. En lämplighetsbedömning 

måste framstå som begriplig och förklarlig för en utomstående part.  

 

Slutligen är det viktigt att undersöka om en arbetssökande, som anser sig vara 

diskriminerad vid rekryteringsförfarandet, har följt grundläggande instruktioner som 

framkommit i annonsen från arbetsgivaren gällande sin ansökan. Arbetsdomstolen 

fastställde i AD 2009 nr 11 att omständigheter där en arbetssökande inte har fyllt i ett 

ansökningsformulär fullständigt, medför att den arbetssökande inte kan anses befinnas i 

en jämförbar situation som övriga arbetssökanden som fyllt i formuläret fullständigt.53  

 

Orsakssamband 

Slutligen ska en koppling finnas mellan ett missgynnande och någon eller några av 

diskrimineringsgrunderna för att direkt diskriminering ska tyckas ha förelegat, med andra 

ord ska det finnas ett orsakssamband. Det finns inga generella krav på hur tydligt 

                                            
49 Se prop. 1990/91:113, s. 82. 
50 Se AD 2005 nr 69. 
51 Notera att domstolens uttalande i AD 2005 nr 69 kom före diskrimineringslagen som är från år 2008. AD 2010 nr 
61 fastställer således att bedömningsgrunderna från tidigare praxis är tillämpbara på 2008 års diskrimineringslag. 
52 Se prop. 2007/08:95, s. 487. 
53 I rättsfallet hade arbetssökande varken fyllt i sin hemadress eller ålder. 
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orsakssambandet ska vara. Regleringar i kollektivavtal vars fokus ligger på arbetstagarens 

ålder kan till följd medföra ett missgynnande, där kan samband mellan ålder och villkoren 

i avtal föreligga. Orsakssambanden är dock inte alltid tydliga, exempelvis som när en 

arbetsgivare önskar kvalifikationer som kan förknippas med arbetstagares ålder.  

 

Här bör det noteras att det räcker med att någon eller några av diskrimineringsgrunderna 

är anledningen till missgynnandet. Med andra ord behöver inte den gällande 

diskrimineringsgrunden vara den enda orsaken till agerandet eller det som anses 

avgörande. För att förtydliga resonemanget behöver alltså inte den hela missgynnande 

behandlingen ha ägt rum på grund av ålder, utan det räcker om missgynnandet har samband 

med ålder.54  

 

Anledningar till diskriminering av en arbetstagare kan variera och fördomar kan vara en 

underliggande faktor vid ett missgynnande beslut. I de fall individer som tillhör en viss 

grupp människor anses ha sämre förutsättningar på grund av fördomar och därmed 

missgynnas utan att man beaktar hens individuella förutsättningar. 55  Vidare kan 

orsakssamband förekomma i de fall där den som diskriminerar felaktigt antar att den 

individ som blir utsatt tillhör den förmodade diskrimineringsgrunden. Det kan röra sig 

om en situation där arbetsgivaren ger en arbetstagare sämre lönepåslag på grund av att 

arbetsgivaren förmodar att arbetstagaren har en annan etnisk tillhörighet än svensk. Vid 

en sådan situation torde orsakssambandet mellan ett missgynnande och etnisk tillhörighet 

som diskrimineringsgrund vara uppfyllt. Huruvida arbetsgivarens förutfattade mening är 

rätt eller fel spelar ingen roll, det som är av betydelse är att ett missgynnande har skett och 

detta missgynnande har ett orsakssamband med en diskrimineringsgrund.56 Ålder är dock 

en uppgift som vanligtvis lämnas ut vid anställningsförfarandet. Däremot är det inte 

uteslutet att arbetsgivarens subjektiva fördomar om hur en person i en viss ålder bör se ut 

eller uppföra sig kan påverka rekryteringen.  

 

                                            
54 Se prop. 2007/08:95, s. 489. 
55 Christensen, Anna, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser, från 
Perspektiv på likabehandling och diskriminering, red. Numhauser-Henning, A. Juristförlaget i Lund, 2000, s.43 f.  
56 Se prop. 2007:08:95, s. 489. 
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För att direkt diskriminering ska anses ha ägt rum är det viktigt att belysa att det inte finns 

några krav på att missgynnandet ska ha varit uppsåtligt. Direkt diskriminering kan således 

föreligga oavsett om det har funnits något uppsåt. I vissa situationer kan missgynnandet 

snarare ha ägt rum för att skydda en arbetstagare.57 Exempelvis kan en arbetsgivare vid ett 

taxibolag ha sorterat bort en intresseanmälan, från en yngre kvinnlig arbetssökande, 

angående ett nattskiftsarbete som taxichaufför, eftersom arbetsgivaren har bedömt att 

tjänsten som taxichaufför nattetid kan vara farligt för den yngre kvinnliga arbetssökanden. 

Vid en bedömning blir arbetsgivarens inställning i exemplet irrelevant.  

 

7.3 Indirekt diskriminering 

Definitionen av indirekt diskriminering återfinns i 1 kap. 4 § 2 p. DiskrL och är följande: 

”[...] någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet”. Ur lagtexten kan man urskilja följande tre rekvisit gällande indirekt diskriminering: 

missgynnande, jämförelse samt intresseavvägning.58   

 

Missgynnande  

Även vid indirekt diskriminering krävs att ett missgynnande har förelegat. Definitionen av 

missgynnande vid indirekt diskriminering är densamma som vid direkt diskriminering 

som har behandlats ovan. Det som skiljer indirekt diskriminering från direkt 

diskriminering är att missgynnandet sker inte med avseende av en diskrimineringsgrund 

som sådan. Missgynnandet sker till följd av ett förhållandevis objektivt förfarande eller 

krav som specifikt drabbar en grupp människor.  

 

 

 
                                            
57 Se prop. 2007/08:95, s. 488. 
58 Se prop. 2007/08:95, s. 103. 



 
 

 27 

Jämförelse 

För att kunna utföra en bedömning av huruvida ett uppställt krav, i förslagsvis en 

platsannons, missgynnar en specifik grupp människor så måste en jämförelse göras mellan 

gruppen som kan missgynnas och en grupp som inte missgynnas. Jämförelsen består av 

att undersöka hur stor del ur respektive grupp som uppfyller det av arbetsgivaren ställda 

kriteriet i platsannonsen. Skulle jämförelsens resultat visa på en märkbar skillnad mellan 

gruppernas möjlighet att kunna uppfylla kriteriet så finns det indikationer på att indirekt 

diskriminering föreligger. De föreliggande skillnaderna, mellan grupperna, som ska 

bevisas ska vara märkbara och uttryckt på ett annat sätt av betydande art samt vidare 

grundas på faktiska jämförelser – inte hypotetiska. 59  För att kort relatera till 

arbetslivsdirektivet så framkommer det i direktivets femtonde skäl att nationella regler, 

vad gäller den rättsliga bedömningen av indirekt diskriminering, kan medföra att 

användandet av samtliga medel, bland dem statistik som bevismaterial, kan tillämpas för 

att kunna klargöra att indirekt diskriminering har ägt rum.  

 

När det rör ålder som diskrimineringsgrund inom arbetslivet finns det olika faktorer som 

både kan missgynna och gynna diverse åldersgrupper. I de fall där en arbetsgivare 

understryker faktorer såsom anställningstid, mognad eller erfarenhet som skäl bakom ett 

visst agerande så gynnas vanligtvis äldre arbetstagare. Andra faktorer såsom datakunskap, 

möjlighet att resa i tjänsten och fysisk styrka gynnar vanligtvis yngre arbetstagare. 

Omständigheter som liknar exemplen ovan utgör vanligtvis tecken på indirekt 

diskriminering. Vid dessa fall handlar det mestadels om att pröva huruvida 

omständigheterna normalt sett missgynnar yngre såväl som äldre arbetstagare, detta kan 

exempelvis göras med ett statistiskt underlag. För det fall resultatet av en jämförelse skulle 

leda till att indirekt diskriminering kan ha ägt rum så ska man göra en prövning om 

huruvida omständigheterna i fallet kan motiveras med saklig grund, detta görs genom en 

intresseavvägning.60  

 

 

 

                                            
59 Se prop. 2007/08:95, s 490 f. 
60 Se prop. 2007/08:95, s. 489 f. 
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Intresseavvägning 

Det är först när en domstol har funnit att en vidtagen åtgärd såsom en bestämmelse, ett 

förfarande eller ett kriterium särskilt har missgynnat en viss grupp människor61 som en 

intresseavvägning görs. Det är domstolen som utför intresseavvägningen, domstolens 

uppgift är att pröva huruvida den företagna handlingen trots missgynnandet kan 

motiveras med en saklig grund. Det sista rekvisitet för indirekt diskriminering gäller 

således spörsmålet om huruvida ett specifikt agerande ska anses vara acceptabelt eller 

motsatsen – ses som indirekt diskriminering.  

 

Två krav måste vara uppfyllda för att en vidtagen åtgärd som missgynnar en särskild 

grupp människor ska anses som tillåten. Den vidtagna åtgärden som för en viss grupp 

människor innebär ett särskilt missgynnande ska för det första kunna uppnå ett berättigat 

syfte. Syftet ska i sig vara skyddsvärt och av tillräcklig betydelse för att kunna motivera 

syftets företräde framför den missgynnade gruppens rätt till att inte diskrimineras. Den 

vidtagna åtgärden62 ska för det andra vara nödvändig och lämplig för att kunna uppnå syftet 

– den ska vara proportionerlig. Ifall det berättigade syftet kan åstadkommas genom andra 

tillvägagångssätt som inte medför en diskriminering av en viss grupp människor utgör i 

regel den missgynnande vidtagna åtgärden en otillåten indirekt diskriminering.63     

 

När domstolen ska göra en intresseavvägning innebär det att domstolen gör en prövning 

av den aktuella handlingen vars följd har en negativ effekt – ett missgynnande. 

Prövningen som äger rum görs utifrån verksamhetsbehovet hos den som ansvarar för den 

vidtagna åtgärden, det vill säga arbetsgivaren. Ur förarbetena till diskrimineringslagen 

framkommer att det ska vara fråga om arbetsgivarens och verksamhetens intresse samt 

behov av en väl utförd arbetsinsats för att det ska anses föreligga ett berättigat syfte.64 

Således kan anställningskrav på till exempel datakunskap vara en åtgärd för att kunna 

åstadkomma ett sådant syfte, detta trots att handlingen kan medföra ett missgynnande 

mot särskilt äldre arbetstagare. För att en vidtagen handling inte ska bedömas som en 

otillåten indirekt diskriminering måste handlingen kunna motiveras, med andra ord 
                                            
61 Denna grupp av människor ska omfattas av diskrimineringslagen, de ska således omfattas av någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna.  
62 Åtgärden är medlet för att kunna uppnå syftet. 
63 Se prop. 2007/08:95, s. 491. 
64 Se prop. 2007/08:95, s. 492. 
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motsvara kraven, med lämplighet och nödvändighet. Ifall kravet på datakunskap är att 

anse som relevant och faktiskt svarar mot ett behov för att kunna utföra tjänsten på ett 

tillfredsställande sätt, bör kraven om lämplighet och nödvändighet anses som uppfyllt. 

Om arbetsuppgifterna däremot kan utföras lika tillfredsställande med andra åtgärder som 

exempelvis ett enklare datorprogram så talar det för att kravet på datakunskap inte är 

nödvändigt. 

 

Bortsett från ett accepterat verksamhetsbehov kan ett berättigat syfte även bestå av en 

nations social- och sysselsättningspolitik.65 Gällande ålder som diskrimineringsgrund så 

har spörsmålet kring detta syfte uppmärksammats, detta främst på grund av det allmänna 

undantaget från åldersdiskriminering som återfinns i 2 kap. 2 § 4 p. DiskrL. Detta 

berättigade syfte kommer dock att redogöras för under avsnittet om undantag från 

förbudet mot diskriminering.  

 

Det bör sammantaget tas upp att bilden av hur en prövning sker vad gäller 

åldersdiskriminering inte blir vidare rättvisande, utan att ha redogjort för de 

undantagsregler som kan aktualiseras gällande arbetslivet. Undantagsreglerna kommer att 

redogöras för i ett avsnitt längre fram. Detta avsnitts beskrivning har mer till syfte att visa 

allmänt hur en bedömning vid indirekt diskriminering går till.  

 

7.4 Bevisbördan 

När det gäller rättsprocesser som rör diskriminering återfinns en regel om bevisbörda i 6 

kap. 3 § DiskrL som omfattar alla former av diskriminering som återfinns i 

Diskrimineringslagen. Bevisbörderegeln ger en bevislättnad för den individ som känner 

sig diskriminerad. Bestämmelsen om bevislättnad innebär att om den utsatte kan påvisa 

omständigheter som talar för att diskriminering eller repressalier har ägt rum går 

bevisbördan över till svaranden. Det blir då upp till den svarande att motbevisa att 

diskriminering eller repressalier har ägt rum. Diskrimineringslagens bevisbörderegel 

motsvaras av artikel 10 i arbetslivsdirektivet och har till syfte att underlätta för den 

individ, som har blivit utsatt för diskriminering, att kunna föra sin talan om rätten att inte 

                                            
65 Se prop. 2007/08:95, s. 491. 
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bli diskriminerad.66 När bevisbördan skiftar från en arbetstagare, som enligt ovan kunnat 

visa på omständigheter som antyder till diskriminering, till arbetsgivaren så åvilar det 

denne att motbevisa påståendet om diskriminering. Arbetsgivaren måste följaktligen visa 

att missgynnandet inte har något orsakssamband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. För att belysa detta med ett exempel kan arbetsgivaren vid en 

rekryteringsprocess redogöra för att kärandens ansökning inte har inkommit, att 

arbetstagarens ansökan har kommit bort med posten. På så vis har 

ansökningshandlingarna aldrig legat till grund för någon bedömning och har således inte 

blivit bortsorterade.  

 

Om en arbetsgivare således kan visa att en annan anledning, som inte är diskriminerande, 

ligger till grund för missgynnandet föreligger inget orsakssamband och därav föreligger 

ingen diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Om en arbetsgivare däremot 

misslyckas med att motbevisa påståendet om diskriminering och alla rekvisiten, för direkt 

eller indirekt diskriminering, är uppnådda kommer domstolen att finna att diskriminering 

har förelegat.    

 

8 Diskrimineringsförbudets undantagsregler 

I 2 kap. 2 § DiskrL återfinns ett antal undantagsregler från förbudet mot diskriminering i 

arbetslivet, den diskrimineringsgrund som har flest undantag är ålder. Anledningen till att 

undantaget infördes i lagen var att det vid diskrimineringslagens tillkomst redan fanns ett 

flertal författningar som man befarade skulle komma i konflikt med förbudet mot 

åldersdiskriminering. I detta avsnitt är avsikten att redogöra för de undantag som finns 

gällande ålder som diskrimineringsgrund.  

 

                                            
66 Bevisbörderegeln har sitt ursprung ur bevisbördedirektivet 97/80/EG, se prop. 2007/08:95, s. 442. 
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8.1 Kvalifikationer  

8.1.1 Yrkeskrav 

Som tidigare påpekats återfinns ett förbud mot diskriminering i arbetslivet i 2 kap. 1 § 

DiskrL, som med de flesta huvudregler så följer även undantag. Ett sådant undantag är 

det som återfinns i 2 kap. 2 § 1 p. DiskrL där det stadgas att: 

 

”särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna om, vid beslut av anställning, befordran eller utbildning för befordran, 

egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt 

och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att 

uppnå syftet.” 

 

Ovanstående undantag har sitt fokus på egenskaper som utgörs av faktiska samt 

avgörande yrkeskrav. Motsvarigheten till den svenska bestämmelsen finns i 

arbetslivsdirektivets artikel 4.1, av direktivets ingress 67  framkommer det vidare att 

undantaget bör tolkas restriktivt. En användning av undantaget bör således endast ske 

under begränsade omständigheter. Ett rekvisit som lagen ställer är att yrkeskravet ska vara 

verkligt, kravet ska därmed inte vara konstruerat, alltså påhittat. Yrkeskravet ska således 

inte framstå som någon efterhandskonstruktion för att dölja den verkliga orsaken till att 

någon person missgynnas vid beslut om anställning eller befordran. Därutöver återfinns 

ytterligare ett rekvisit i lagen, det om att yrkeskravet ska vara avgörande. Innebörden av 

detta är att vad som är avgörande för yrkeskravet är skicklighet, eller egenskaper hos den 

sökande som gör att just denne kommer att kunna utföra arbetet bättre än andra 

arbetssökanden. Denna skicklighet eller egenskap kan således vara en godtagbar anledning 

till att en viss arbetssökande prioriteras framför andra sökande. De krav som ställs måste i 

sin tur vara proportionerliga och de ska vara lämpliga samt nödvändiga. Kraven ska 

därmed leda till det eftersträvade resultatet och detta resultat ska följaktligen inte ha 

kunnat uppnås med alternativa åtgärder som är mindre ingripande.68 EU-domstolen har 

vidare tydliggjort att det inte är själva grunden för särbehandlingen, exempelvis ålder, som 

                                            
67 Närmare bestämt p. 23 i ingressen. 
68 Se prop. 2007/08:95, s. 158. 
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ska utgöra ett faktiskt och utslagsgivande yrkeskrav, utan det är den egentliga egenskapen 

eller förmågan hos arbetstagaren som ska uppfylla dessa krav.69   

 

Diskrimineringslagens undantag gällande yrkeskrav är, såsom det har framgått ovan, 

tillämpbart vid fall som rör anställningar, befordringar och utbildning för befordran. 

Däremot har EU-domstolen ett vidare tillämpningsområde för yrkeskrav som kan 

kopplas till ålder, domstolen har tillämpat yrkeskrav vid fall gällande där anställningar har 

avslutats eftersom den anställde har ansetts sakna de krav som behövts för att kunna 

utföra arbetet. Denna typ av fall inbegrips dock inte av 2 kap. 2 § 1 p. DiskrL, utan 

situationen skulle inom arbetsrättens område snarare inbegripas av 7 § LAS70 som en 

uppsägning med saklig grund. Det faktum att Diskrimineringslagens undantag för 

yrkeskrav inte omfattar uppsägningar innebär egentligen inget rättsligt problem med EU-

rätten. Arbetslivsdirektivet är emellertid ett minimidirektiv och därmed är en 

förmånligare71 reglering tillåten.  

 

De personer som främst omfattas av undantagsbestämmelsen är yngre såväl som äldre 

arbetssökanden samt arbetstagare, något som kommer att redogöras för mer tydligt i 

kommande avsnitt. För att förtydliga och göra min framställning mer överskådlig har jag 

valt att dela upp de åldersrelaterade yrkeskraven i två grupper; fysik samt trovärdighet.  

 

8.1.2 Fysik     

En persons fysik eller fysiska förmågor omfattas, i detta fall, av egenskaper som går att 

koppla till människans kropp och sinnen. Exempel på sådana egenskaper är syn, hörsel 

och fysisk styrka.   

 

Ett fall som rörde en arbetssökandes fysik var fallet från EU-domstolen, mål C-229/08 

Wolf.72 Målet handlade om den arbetssökande Colin Wolf som ansökte om en tjänst hos 

brandkåren i Frankfurt, tjänsten skulle vara belägen på den tekniska avdelningen. Wolf 

                                            
69 Se mål C-229/08, Wolf, p. 35. 
70 Lagen om anställningsskydd (1982:80). 
71 Diskrimineringslagen är förmånligare än arbetslivsdirektivet på så vis att den ger ett mer omfattande skydd mot 
diskriminering.  
72 Målet rörde artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet. 
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blev nekad anställning på grund av att han överskred den övre åldersgränsen, på 30 år, 

som enligt tysk lag tillämpades på den typ av tjänst som han hade sökt. EU-domstolen 

hade att ta ställning till om åldersgränsen var förenlig med den generella undantagsregeln i 

artikel 6.1 c arbetslivsdirektivet. Domstolen valde dock att i stället bedöma målet efter 

frågan om yrkeskrav enligt artikel 4.1 eftersom åldersgränsen enligt arbetsgivaren ansågs 

utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav. I målet framförde den svarande tyska 

regeringen att avsikten med åldersgränsen var att tillförsäkra en välfungerande brandkår. 

EU-domstolen framhöll att räddningstjänsten bland annat bestod av just brandkåren samt 

att arbetslivsdirektivet73 inte skulle leda till i en skyldighet för arbetsgivaren att rekrytera 

eller erbjuda anställning till arbetssökande respektive arbetstagare som inte uppfyller de 

fysiska förmågor som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i 

räddningstjänsten. 74  Domstolen fastställde därför att motivet att tillförsäkra en 

välfungerande brandkår var ett berättigat syfte och i enlighet med artikel 4.1 

arbetslivsdirektivet.  

 

EU-domstolen undersökte även den för målet aktuella tjänstens arbetsuppgifter. I sin 

undersökning konstaterade domstolen att brandkårens begäran på arbetstagarnas höga 

fysiska förmåga var att anse som ett verkligt och utslagsgivande yrkeskrav inom ramen för 

arbetslivsdirektivet.75 Domstolen fastslog dessutom, med diverse forskningsunderlag, att 

en hög fysisk förmåga och ålder var kopplade till varandra.76 Vidare framförde den tyska 

regeringen att åldersgränsen på 30 år var av organisatoriska skäl med syfte att de anställda 

skulle orka jobba längre med de fysiskt krävande arbetsuppgifterna. Detta då 

arbetstagarna vid brandkåren vanligtvis gick vidare till andra mindre fysiskt krävande 

arbetsuppgifter vid 45-50 års ålder. Att således anställa äldre arbetstagare skulle enligt den 

tyska regeringen orsaka att en för stor andel av arbetstagarna inte skulle kunna genomföra 

de nödvändiga arbetsuppgifterna. EU-domstolen instämde i den tyska regeringens 

resonemang och fann att åldersgränsen på 30 år var lämplig och nödvändig för att 

åstadkomma syftet, att säkerställa en välfungerande brandkår.  

 
                                            
73 Se p. 18 i arbetslivsdirektivets ingress där det fastslås att en välfungerande räddningstjänst är en legitim motivering 
till särbehandling.  
74 Se mål C-229/08, Wolf, p. 38. 
75 Se p. 40 i mål C-229/08, Wolf. 
76 Se p. 41 i mål C-229/08, Wolf. 
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Såsom ovanstående fall beskriver kan undantaget för verkligt och avgörande yrkeskrav 

medföra att fall av direkt åldersdiskriminering rättfärdigas. Vid direkt diskriminering är det 

generellt den svarande, för att undgå ansvar, som har i uppgift att motbevisa att ett påstått 

missgynnande haft samband med den missgynnades ålder. Följden av 

undantagsbestämmelsen blir istället att en intresseavvägning, likt den vid indirekt 

diskriminering, tillämpas. Vid intresseavvägningen får arbetsgivaren möjlighet att framföra 

diverse skäl som är kopplade till verksamhetens art samt organisation, dessa skäl vägs mot 

den utsatte individens personliga skada. Undantagsregeln medför därav givetvis en 

betydande nackdel för den utsatte, dock bör man ha i åtanke att EU-domstolens 

resonemang i Wolf-målet rörde ett speciellt yrke – brandkåren vars syfte är att rädda 

andra människors liv. På så sätt var den speciella arbetsorganisationen den faktor som 

starkt bidrog till att åldersgränsen, trots att den medförde att alla över 30 automatiskt 

bortsorterades vid rekrytering, ansågs vara nödvändig och lämplig för brandkårens syfte i 

enlighet med artikel 4.1 arbetslivsdirektivet. Det är således möjligt att domen blivit en 

annan om målet hade rört sig om en annan arbetsorganisation. Utgången av målet bör 

således inte anses ha påverkat undantagsregelns restriktiva tillämpbarhet.  

 

Wolf-målet gällde alltså frågan om yrkeskrav vid anställning, ett annat fall som gällde 

frågan om en anställnings upphörande på grund av bristfällig fysisk förmåga var målet C-

477/09, Prigge.  Målet handlade om huruvida det tyska kollektivavtalet som tillämpades av 

flygbolaget Lufthansa var tillåtligt. Kollektivavtalet som tillämpades på Lufthansas piloter 

innebar att de automatiskt blev uppsagda vid 60 års ålder. Enligt såväl tyska som 

internationella bestämmelser hade piloter däremot rätt att kvarstå i tjänst fram till 65 års 

ålder. Enligt Lufthansa var avsikten med kollektivavtalets bestämmelse att kunna 

tillförsäkra flygsäkerheten. Kollektivavtalets åldersgräns kontrollerades bland annat mot 

artikel 4.1 arbetslivsdirektivet. EU-domstolen konstaterade att piloter måste uppnå vissa 

fysiska förmågor då brister i den fysiska förmågan kan medföra förödande konsekvenser. 

Domstolen framhöll vidare att man inte kunde motsäga att en individs fysiska förmåga 

försämras med åldern. Att således kunna uppnå dessa angelägna och åldersrelaterade 

fysiska förmågor ansågs av domstolen utgöra ett verkligt och utslagsgivande yrkeskrav i 

enlighet med arbetslivsdirektivets artikel 4.1 för att kunna genomföra en pilots 
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arbetsuppgifter. 77  Att kunna tillförsäkra flygsäkerheten ansågs följaktligen vara ett 

berättigat syfte i enlighet med artikel 4.1. Kollektivavtalets åldersgräns på 60 år frångick 

såväl nationella som internationella bestämmelser. Då Lufthansa inte lyckades lägga fram 

några skäl som stärkte lämpligheten och nödvändigheten av kollektivavtalets åldersgräns 

ansåg domstolen att kollektivavtalets åldersgräns var oproportionerlig. Lufthansa hade 

inte motiverat varför man ansåg att piloter redan efter 60 år inte längre kunde uppnå 

yrkeskraven. EU-domstolen fann således att kollektivavtalets åldersgräns utgjorde 

åldersdiskriminering. Av Prigge-målet framkommer att EU-domstolen godkänner att man 

fastställer en viss ålder, inom en specifik verksamhet, då arbetstagaren inte längre anses 

inneha de fysiska förmågor som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.  

 

Vid iakttagelse av hur olika vi människor är och hur kraftigt våra individuella 

förutsättningar kan variera, så är det givet att en allmänt bestämd åldersgräns går ut över 

de arbetstagare som alltjämt uppnår de fysiska yrkeskraven. Detta trots att de har uppnått 

den förutbestämda åldersgränsen. En arbetsgivare som på ett flexibelt och smidigt sätt 

kan justera verksamheten så att äldre arbetstagare får arbetsuppgifter som är anpassade 

efter dem är givetvis något att eftersträva. Möjligheten för en arbetstagare som vill jobba 

längre för att exempelvis vara del av en social kontext eller få en högre pension är en fråga 

som EU i synnerhet har lyft fram.78  Om arbetsuppgifter kan anpassas efter individuella 

förutsättningar är det naturligtvis en fördel för den enskilde individen. Generellt 

förbestämda åldersgränser borde dock ses som en lämplig åtgärd i detta fall för att 

undvika någon förödmjukande avgång eller övriga konflikter. En åldersgräns får dock inte 

särskilja sig från liknande nationell eller internationell åldersgräns utan att ha saklig grund, 

såsom EU-domstolen gjorde gällande i Prigge-målet.  

 

8.1.2 Trovärdighet 

Vad gäller trovärdighet såsom kvalifikation eller yrkeskrav har det inget samband med en 

arbetstagares fysiska förmåga att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Trovärdighet 

kopplas snarare ihop med hur andra uppfattar arbetstagaren, att omgivningen uppfattar 

                                            
77 Se mål C-477/09, Prigge, p. 67. 
78 Se artikel 15.1 i EU-stadgan. 
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arbetstagaren som trovärdig i sitt yrkesutövande. I förarbetena till Diskrimineringslagen 

anges som exempel; att en avgörande faktor för en teaterframställnings trovärdighet är det 

krav som ställs på att skådespelarens ålder överensstämmer med rollfigurens ålder. Med 

andra ord kan kravet att en skådespelare har en viss ålder bli avgörande för huruvida 

föreställningen framstår som autentisk eller inte. En annan situation som tas upp är 

speciella intresseorganisationer 79  som med beaktande av organisationens syfte och 

ändamål bör hänsynstagande till ålder vid ett beslut gällande anställning eller befordran 

kunna tas. Intresseorganisationer för exempelvis ungdomar eller pensionärer borde 

således kunna ställa som krav att de som företräder organisationen själva är i samma ålder 

som medlemmarna de ska företräda, grundat på faktorer såsom trovärdighet samt 

medlemmarnas möjlighet att identifiera sig med organisationen.80  

 

Som det tidigare har redogjorts är ålder som enskild faktor inget i sig som avgör huruvida 

en arbetstagare kan utföra sina arbetsuppgifter bättre än någon annan arbetstagare med en 

annan ålder. Istället blir den trovärdighet som ålder medför avgörande. Då det är olika 

personers egen uppfattning som utgör grunden till vad som anses som trovärdigt är 

yrkeskravet på trovärdighet svårt att definiera. Det är således, enligt min uppfattning, svårt 

att ta fram någon vedertagen lösningsformel gällande när något är trovärdigt, snarare är 

detta något som måste bedömas från fall till fall.  Än så länge har inte frågan om 

trovärdighet prövats i domstol, någon vidare vägledning finns inte heller att hämta ur 

arbetslivsdirektivet. Ovissheten eller risken för att trovärdighet som undantag används 

godtyckligt är stor med tanke på undantagets subjektiva faktor. Av denna anledning blir 

det särskilt viktigt, såsom regeringen konstaterade i förarbetena, att undantaget enbart 

tillämpas i situationer där någon ska representera och företräda en verksamhet. Såsom det 

vidare framkommer ur förarbetena så bör undantaget inte kunna används av en 

arbetsgivare som skäl till att samtliga anställda har en viss ålder, detta oavsett 

organisationens intressen.81    

 

                                            
79 Exempelvis Pensionärernas Riksförbund (PRO) och olika politiska ungdomsförbund. 
80 Se prop. 2007/08:95, s. 160 
81 Se prop. 2007/08:95, s. 160. 
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8.2 Pensionsförmåner och dylikt 

Ett annat undantag som återfinns i diskrimineringslagen är den om pensionsförmåner i 2 

kap. 2 § 3p. Undantaget har sin grund i arbetslivsdirektivets artikel 6.2, som gör det 

möjligt för EU:s medlemsländer att skapa undantagsregler från 

åldersdiskrimineringsförbudet gällande pensions- och invaliditetsförmåner.82 Anledningen 

som ligger till grund för möjliggörandet av detta undantag får anses vara p. 13 i ingressen 

till arbetslivsdirektivet, där det framkommer att direktivet inte tillämpas på system, inom 

offentlig eller privat sektor, för social trygghet och socialt skydd vars förmåner inte går att 

jämställa med någon lön.83 

 

De förmåner84 som ovan har nämnts kan regleras i individuella avtal, dock regleras de 

vanligtvis i kollektivavtal. De åldersgränser som stadgas i kollektivavtalen har för avsikt att 

ange när vissa förmåner gäller och för vilka. I förarbetena till Diskrimineringslagen ansåg 

regeringen att det torde vara invecklat att kunna ersätta åldersgränser med andra 

gränssättande kriterier. Regeringen ansåg att systemet i allmänhet var välfungerande, därav 

infördes undantaget i 2 kap. 2 § 3p. DiskrL.85 

 

Undantagsregeln är total, med andra ord behöver ingen intresseavvägning göras för att 

tillämpning av regeln sker. Kollektivavtalens åldersgränser gällande någon av förmånerna 

är således, i allmänhet, i enlighet med lagen. Det finns dock ett villkor i 

arbetslivsdirektivets artikel 6.1 nämligen att det inte får medföra någon diskriminering på 

grund av kön. Diverse åldersgränser där könet avgör när förmånen utfaller är således 

otillåtet, se exempelvis målet C-356/09, Klesi. I målet fann EU-domstolen att diverse 

åldersvillkor som grundades på kön vid upphörandet av en anställning vid pension 

innebar direkt könsdiskriminering. Förmånsbestämmelser i kollektivavtal kan således vara 

förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering samtidigt som de är oförenliga med 

förbudet mot könsdiskriminering. 

                                            
82 Se prop. 2007/08:95, s. 177. 
83 Definitionen av begreppet lön ska här vara densamma som i art. 157 FEUF. 
84 Pensions-, efterlevande- och invaliditetsförmåner. 
85 Se prop. 2007/08:95, s. 177. 



 
 

 38 

8.3 Ålder som allmän grund för undantag 

Av 2 kap. 2§ 4 p. DiskrL framkommer att förbudet mot åldersdiskriminering inte hindrar 

särbehandling med ålder som grund. Detta förutsatt att särbehandlingens syfte är 

berättigat, en annan förutsättning är även den att de medel som brukas är lämpliga och 

nödvändiga för att kunna uppnå det specifika ändamålet. Grunden till undantagsregeln 

återfinns i arbetslivsdirektivets artikel 6.1 som accepterar särbehandling på grund av ålder, 

förutsatt att särbehandlingen objektivt kan förklaras av ett berättigat nationellt mål. 

Exempel på sådana berättigade mål är de som faller inom ramen för den nationella 

sysselsättningspolitiken, yrkesutbildning och arbetsmarknaden under förutsättning att de 

vidtagna åtgärderna är lämpliga och nödvändiga.  

 

I de närmast följande avsnitten kommer jag att redogöra för undantagsregelns olika 

rekvisit. Begreppet åtgärd syftar i det följande på ett särbehandlande agerande som har 

medfört en diskriminerande effekt. 

 

8.3.1 Berättigat syfte  

För att en särbehandling ska kunna rättfärdigas krävs att den vidtagna handlingen har 

kunnat motiveras av ett berättigat syfte. För att ett syfte ska bedömas vara berättigat krävs 

att syftet har samband med nationell sysselsättningspolitik, yrkesutbildning eller 

arbetsmarknad såsom det framgår av artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet. De exempel som 

framkommer ur direktivet är dock ingen fullständig lista, därav kan andra former av 

särbehandling än de som uppgetts tillåtas med beaktande av exempelvis nationens 

rättstraditioner.86 EU:s medlemsländer har i detta sammanhang fått ett större utrymme att 

själva bedöma vilka socialpolitiska mål eller syften som ska eftersträvas samt vilka åtgärder 

som kan anses som lämpliga att vidta för att uppnå det eftersträvade målet eller syftet.87 

Bevisbördan ligger dock hos medlemsländerna själva och kraven gällande 

medlemsländernas bevisföring är höga.88  

 

                                            
86 Se prop. 2007/08:95, s. 173. 
87 Se mål C-45/09, p. 41, Rosenbladt. 
88 Se mål C-388/07, p. 65, Age Concern England. 
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Medlemsländerna har vidare möjlighet att variera åtgärderna som vidtas för att uppnå det 

eftersträvade berättigade målet eller syftet. Som exempel kan förändringar inom den 

nationella arbetsmarknaden medföra att ett medlemsland höjer eller sänker den 

lagstadgade pensionsåldern.89 Nationella myndigheter kan således anpassa de åtgärder 

som vidtas efter rådande situation i landet, med målet att uppnå ett berättigat syfte. 

 

8.3.2 Nödvändighet och lämplighet 

Ur artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet framkommer att de åtgärder som företas för att uppnå 

ett berättigat mål eller syfte ska vara nödvändiga och lämpliga med beaktande av 

ändamålet. Av praxis framkommer dock ingen klar differens mellan begreppen utan i de 

flesta fallen gör EU-domstolen en helhetsbedömning gällande rekvisiten.  

 

När en domstol väl har konstaterat att en åtgärds syfte kan anses vara berättigat ska 

domstolen även pröva om åtgärden är lämplig och nödvändig för att själva syftet ska 

kunna uppnås. På det vis som EU-domstolen fastställde i målet C-388/07, Age Concern 

England ska prövningen ske med hänsyn till samtliga adekvata omständigheter samt till 

övriga medel som står till förfogande för att kunna uppnå det berättigade syftet.90 Även i 

detta mål konstaterade domstolen i sin bedömning, att medlemsländernas utrymme för 

egna bedömningar när det kommer till valet av åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett 

berättigat syfte är mer omfattande. Detta dock under förutsättning att förbudet mot 

åldersdiskriminering som princip inte urholkas.91 

9 Avslutande diskussion 

9.1 Åldersdiskrimineringens dynamiska faktor 

En faktor som skiljer åldersdiskriminering från övriga diskrimineringsgrunder är just 

ålderns dynamiska faktor, vi alla åldras för var dag som går och till skillnad från de andra 

diskrimineringsgrunderna som åtminstone i någon mån är mer beständiga. Vi byter 

vanligtvis inte varken kön, etnicitet eller religion utan det förblir oförändrat likaså kvarstår 

                                            
89 Se mål C-411/05, p. 69, Palacios de la Villa. 
90 Se mål C-388/07, p. 50, Age Concern England. 
91 Se mål C-388/07, s 40 ff., Age Concern England. 
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en persons funktionsnedsättning. Ålderns föränderlighet, dess dynamik gör den kanske 

paradoxalt nog till den mest statiska diskrimineringsgrunden när allt dras till sin spets. 

Åldern är ju den diskrimineringsgrund som vi faktiskt inte kan förändra. Då förbudet mot 

åldersdiskriminering liksom de andra diskrimineringsförbuden bygger på 

jämförelserekvisit medför detta vissa svårigheter. En förutsättning för att 

åldersdiskriminering ens ska få en praktisk verkan, är att olika arbetstagare inte behöver 

ha samma ålder för att kunna befinna sig i en jämförbar situation med varandra. Därtill 

ska även arbetstagare som i övrigt har samma meriter samt personliga förutsättningar 

anses befinna sig i en jämförbar situation, oavsett vilken ålder respektive arbetstagare 

faktiskt har. De personliga förutsättningar samt meriter som en person anskaffat sig under 

åren är allt som oftast direkt kopplat till individens ålder. Vid sådana fall kan en hypotetisk 

jämförelse bli aktuell om inte nödvändig. 

 

Ålderns dynamiska egenskap medför dessutom att den eventuella åldersdiskriminering 

som en arbetstagare utsätts för kan skifta mellan olika stadier i livet, kopplat till 

samhälleliga normer samt föreställningar och förväntningar kopplade till diverse olika 

åldersgrupper.  

 

En följd av att lagstiftaren har infört ett förbud mot åldersdiskriminering är att man måste 

beakta nya faktorer som kan medföra diskriminering. Åldersdiskrimineringsförbudet har 

således en tendens att kollidera med det samhälle vi har idag. För att nämna ett exempel 

är kollektivavtal ett område där ålder ofta utgör en faktor som kan medföra vissa 

förmåner. Arbetslivet i sin helhet är ett område där förbudet mot åldersdiskriminering kan 

hamna i konflikt med gällande normer. En stor del av de beaktningar som har gjorts med 

hänsyn till ålder existerar således som en följd av ett samhällsintresse. Där införda 

regleringar avseende ålder har till syfte att främja eller skydda utsatta åldersgrupper. Ett 

förbud mot åldersdiskriminering skulle således kunna få märkbara konsekvenser för såväl 

vårt rättsystem som vår samhällsstruktur i stort.  
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9.2 Förhållandet mellan europeisk och svensk lagstiftning 

I och med implementeringen av arbetslivsdirektivet och därmed införandet av ålder som 

diskrimineringsgrund i svensk rätt, så har tolkningsfrågor uppstått som en naturlig följd 

då direktivet i min mening är relativt kortfattat. Istället är det praxis ur EU-domstolen 

som blivit vägledande gällande diverse tolkningsfrågor angående arbetslivsdirektivet. Det 

föreligger än idag oklarheter i svensk diskrimineringsrätt när det kommer till tolkningen 

av reglerna i arbetslivsdirektivet, exempelvis om huruvida ekonomisk hänsyn kan vara ett 

berättigat syfte eller ej.  

 

Jag vill här dock påminna om och betona att arbetslivsdirektivet är ett minimidirektiv som 

ger ett minsta möjliga skydd mot diskriminering för skyddssubjekten. Differenser mellan 

de krav som uppställs i arbetslivsdirektivet och diskrimineringslagen betyder således inte 

att svensk rätt skulle strida mot EU-rätt. Inom vissa områden är den svenska 

diskrimineringsrätten mer långtgående och ger således ett starkare skydd än EU-rätten. 

DO är ett exempel på där svensk diskrimineringsrätt är mer långtgående än det 

minimiskydd som framkommer ur arbetslivsdirektivet.  

 

Vidare vill jag även nämna några ord om EU-rättens generella inflytande på den svenska 

arbetsrätten. Förbudet mot åldersdiskriminering bygger, som redan bekant är, på ett 

perspektiv baserat på arbetstagaren som enskild individ med syfte att säkerställa 

individens rättigheter. EU-rättens individfokus kan därmed tänkas kollidera en aning med 

den svenska modellen där kollektivavtalens olika regleringar är en stor del av den svenska 

arbetsrätten.  Diskrimineringslagen med sin grund ur arbetslivsdirektivet är, som jag 

tidigare nämnt, en tvingande lag och det går med andra ord inte att avtala bort delar av 

eller hela lagen genom kollektivavtal. Lagen har således, som jag precis nämnt, ett 

individualiserat perspektiv, ett perspektiv som inte självklart går ihop med den svenska 

modellen. Jag vill här påstå att kollektivavtalens ställning möjligtvis riskerar att försvagas i 

någon mån, eftersom diskrimineringsrätten står utanför. Detta medför en risk att intresset 

för frågor som rör åldersdiskriminering minskar bland arbetsmarknadens parter då 

förhandlingsutrymmet, när det kommer till frågor som inbegrips av 

diskrimineringslagstiftningen, är starkt begränsade. Därutöver skyddas förhandlingsrätten 

i EU-stadgans artikel 28, men trots skyddet i stadgan får EU-rättens förbud mot 
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diskriminering anses innebära en begränsning av förhandlingsrätten. Uttryckt på ett annat 

sätt råder det en konflikt mellan det EU-rättsliga individbaserade perspektivet och det 

svenska kollektiva perspektivet som får sina konsekvenser i svensk arbetsrätt. 

 

Med beaktande av de begränsade förhandlingsmöjligheterna som råder när det gäller 

diskrimineringsfrågor, kan jag inte låta bli att ifrågasätta huruvida en implementering av 

arbetslivsdirektivet borde ha skett direkt i kollektivavtalen. Enligt min uppfattning hade 

en implementering av direktivet genom kollektivavtal varit mer i den svenska modellens 

anda. Men det är nog mer av en önskedröm, då ett problem som skulle uppstå är den 

faktor att alla arbetstagare omfattas inte av kollektivavtal, en faktor som kan tänkas strida 

mot EU-rätten… 

 

9.3 Åldersdiskrimineringens rättsliga status 

I förhållande till de andra diskrimineringsgrunderna har ålder en speciell ställning. Med sin 

koppling till likabehandlingsprincipen har förbudet mot åldersdiskriminering fått status 

som en allmän rättsprincip inom EU-rätten, detta trots att diskrimineringsgrunden ålder 

har fler undantagsregler än de övriga diskrimineringsgrunderna. Såsom framställningen i 

detta arbete visar så motiverar undantagsreglerna inte enbart direkt diskriminering utan 

även indirekt diskriminering. Med alla undantag som finns när det rör 

åldersdiskriminering kan jag inte låta bli att undra huruvida man egentligen kan jämställa 

ålder som en diskrimineringsgrund jämte de andra. Jämfört med övriga 

diskrimineringsgrunder framstår ålder i min mening som ett tämligen svagt skydd och 

torde därmed ha en relativt låg position i en fiktiv diskrimineringshierarki.  

 

9.4 Avslutning 

Mitt syfte med detta arbete har varit att redogöra för regleringen av förbudet mot 

åldersdiskriminering. Att utreda vilken innebörd ålder som diskrimineringsgrund har och 

hur undantagen från förbudet mot åldersdiskriminering ser ut samtidigt samt belysa hur 

EU-rätten har påverkat den svenska regleringen. Jag vill påstå att jag genom detta arbete 

har uppfyllt mina syften och som avslutning vill jag resonera kring diskrimineringens 

framtid.  
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Ur ett historiskt perspektiv har EU-rätten varit som en drivkraft när det kommer till 

diskrimineringsrättens utveckling inom området för arbetslivet. Förmodligen kommer 

EU-rätten fortsättningsvis att vara den drivande kraften för utvecklingen inom området, 

även om svensk rätt likaså har visat sig ha en viss drivkraft inom området. Inom svensk 

diskrimineringsrätt har man ibland gått ett steg längre än arbetslivsdirektivets minimiregler 

och därmed gett ett större skydd åt diskrimineringsrättens skyddssubjekt. Ett exempel 

som visar detta är när svensk diskrimineringsrätt visat sin drivkraft genom DO som inte 

följer av något EU-rättsligt direktiv utan av svensk lagstiftning.   

 

Med tiden har antalet diskrimineringsgrunder i svenskt rätt ökat, bland de nyare 

diskrimineringsgrunderna är som bekant ålder. Denna ökning av antalet 

diskrimineringsgrunder kan medföra att en form av öppen lista för 

diskrimineringsgrunderna borde införas. Trots det faktum att den svenska regeringen i 

förarbetena begränsade omfattningen till dagens gällande diskrimineringsgrunder stängde 

man inte dörren till ett generellt förbud mot diskriminering.92 Det är i min mening inte 

helt omöjligt att föreställa att man framöver tillämpar en öppen lista över 

diskrimineringsgrunderna inom svensk diskrimineringsrätt. 

 

EU-rättens påverkan på den svenska diskrimineringsrätten inom arbetslivets område är 

oundviklig. EU-rätten som i sin tur har påverkas av Europakonventionen gällande frågor 

som rör likabehandling och diskriminering. EU-stadgan är ett exempel på hur 

unionsrätten har influerats av Europakonventionen då båda rättskällor har öppna listor 

över skyddsgrunder inom diskriminering. Här återstår det att se hur 

diskrimineringslagstiftningen i Sverige kommer att utvecklas. 

 

Det EU-rättsliga individperspektivet inom arbetsrätten har bidragit till en viss konflikt 

mot det svenska kollektiva perspektivet, något som i praktiken har medfört att svensk 

arbetsrätt har allt mer individualiserats. Diskrimineringslagstiftningen är ett exempel på 

sådan individualisering och detta får givetvis sina konsekvenser för svensk arbetsmarknad, 

eftersom parternas förhandlingsmöjligheter inskränks.  
                                            
92 Se prop. 2007/08:95, s. 210 f. 
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I dagsläget finns det dock, såsom jag ser det, inget som tyder på att denna 

individualiseringsprocess skulle avta med tiden och detta är något som får mig att fundera 

kring vilka incitament som kommer att skapas. Framtidens utmaningar för parterna på 

den svenska arbetsmarknaden såväl som för lagstiftaren är att komma fram till; hur man 

på bästa sätt bör arbeta förebyggande samt hur svensk diskrimineringsrätt bör utvecklas 

för att behålla sin effektivitet.  
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10 Källförteckning 

 

Offentligt tryck från Sverige 

Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

 

Lag (1982:80) om anställningsskydd 

 

Diskrimineringslag (2008:567) 

 

Kommittédirektiv 2000:106 Ett utvidgat skydd mot diskriminering 

 

Kommittédirektiv 2009:72 Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder 

 

Offentligt tryck från EU samt internationella organisationer 

FEU – fördraget om Europeiska unionen 

 

FEUF – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 

Förenta nationernas stadga 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

EU-stadgan, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

 

Rådets direktiv 76/207/EG av en 9 februari 1976 om genomförandet av principen om 

likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 

befordran samt arbetsvillkor. 

 

Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om 

könsdiskriminering 

 



 
 

 46 

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram 

för likabehandling 

 

Avgöranden från Arbetsdomstolen 

 

AD 1999 nr 21 

 

AD 2005 nr 69 

 

AD 2006 nr 96 

 

AD 2007 nr 45 

 

AD 2009 nr 11 

 

AD 2010 nr 91 

 

AD 2015 nr 51 

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål C-144/04 Werner Mangold mot Rüdiger Helm, 22 november 2005 

 

Mål C-411/05 Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, 16 oktober 2007 

 

Mål C-427/06 Birgit Bartsch mot Bosch och Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge 

GmbH, 23 september 2008 

 

Mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot Firma 

Feryn NV, 10 juli 2008  

 

Mål C-388/07 Age Concern England mot Secretary of State for Business, Enterprise and 

Regulatory Reform, 5 mars 2009 
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Mål C-555/07 Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG, 19 januari 2010 

 

Mål C-229/08 Colin Wolf mot Stadt Frankfrut am Main, 12 januari 2010  

 

Mål C-45/09 Gisela Rosenbladt mot Oellerking Gebäudereinigungsges mbH, 12 oktober 

2010 

 

Mål C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche 

Lufthansa AG, 13 september 2011 

 

Förenade målen C-159/10 och 160/10 Gerhard Fuchs och Peter Köhler mot Land 

Hessen, 21 juli 2011 

 

Mål C-141/11 Torsten Hörnfeldt mot Posten Meddelande AB, 5 juli 2012   
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