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Åldersdiskriminering 

 
Sektionsmöte 

 

Referatskrivare: Tf. kammarrättsassessorn Anna Edholm 

 

 

Debattledaren, instituttlederen Aslak Syse, Norge, hälsade alla välkomna, presenterade 

sig, redogjorde för sektionsmötets upplägg samt lämnade ordet till referenten.   

 

Referenten, jur.lic. Jacob Söderman, Finland: Bästa åhörare, jag står här för mina 

gamla synders skull. Då jag inledde mitt arbete som Europeisk ombudsman den 1 

september 1995 framgick det snart att särskilt kvinnor från de nya medlemsländerna 

Finland, Sverige och Österrike var förgrymmade över att man inte kunde få en fast 

anställning i EU:s administration om man var mer än 35 år gammal. Man använde sig 

också av 45 och 55-årsgränser. Jag mottog det första klagomålet i februari 1996 men 

administrationen var inte särskilt förstående inför denna klagan. Kommissionen ansåg 

att åldersgränserna var nödvändiga för många syften bl.a. för att säkra karriärens 

utveckling, en geografisk fördelning och balans mellan antalet anställda män och 

kvinnor. Dessutom kunde man undvika problemen vid acklimatiseringen i en 

internationell omgivning, arbetslöshet bland unga och för många sökande. Särskilt 

tjänstemän, med Tyskland som hemland betonade, att man skulle ha en åldersgräns 

för när man inträder i det offentligas tjänst och en annan för att gå i pension. De 

betonade att så fostrades tjänstemän för det offentliga. Det föreföll som om 35-

årsgränsen var ganska godtyckligt vald, vilket jag kritiserade. Det ledde till att 

kommissionen höjde gränsen till 45 år, på eget initiativ, men problemet kvarstod. De 

nya medlemländernas 46-åriga medborgare, t.ex. tolkar och översättare, kunde trots 

en överlägsen erfarenhet och kompetens, inte söka fast tjänst inom EU:s 

administration. 

Åldern uppenbarade sig som en ny diskrimineringsgrund i Amsterdamavtalet 

(1997) art. 13, som gjorde det för möjligt för EU att lagstifta för att motarbeta olika 

typer av diskriminering, vilket inspirerade mig till ytterligare åtgärder. Jag tog ett eget 

initiativ i ärendet 626/97/BB vilket avslutades i november 1998. Under initiativets 

behandling höjde kommissionen åldersgränsen till 45 år och beslöt att sträva mot en 

interinstitutionell överenskommelse. Det framkom emellertid att ministerrådet 

motsatte sig reformen. 

När åldern även intogs som en diskrimineringsgrund i EU:s 

grundrättighetsstadga, som proklamerades i Nizza i december 2000 av ministerrådets, 

Europaparlamentets och kommissionens ordförande ansåg jag att sagda institutioner 

var skyldiga att följa dess bestämmelser och gjorde ett nytt försök att få bort 

åldersgränserna. Institutionerna beslöt sig till slut för att avskaffa dem från den 1 

januari 2003, efter en del nya skärmytslingar. 

Jag kommenterar kort mina teser. “Uppenbart är att ålder som 

diskrimineringsgrund kommer att påverkas av ekonomiska orsaker mera än andra 

diskrimineringsförbud. Kan detta betyda att dess skydd blir svagare än andra 

diskrimineringsförbud?” 
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För tes ett är utgångspunkten delvis EU:s utredningar i frågan, 

sammanfattade t.ex. i kommissionens redogörelse “Europas befolkningsutveckling - 

Från utmaningar till möjligheter”, KOM.12.10.2006 och kommissionens gröna bok 

från ett år tidigare ”Mot ändringar i befolkningsstrukturen - en ny solidaritet mellan 

generationerna”, KOM 3.11.2005. Ändringen av befolkningsstrukturen i Europa 

kommer att ställa stora krav på arbetsmarknadspolitiken, social- och hälsovården och 

socialskyddet, vilket troligen leder till åldersgränser där man försämrar tidigare 

rättigheter.  

I Finland finns det en lagstadgad åldersgräns på 75 år, då socialarbetarna 

måste uppvakta en åldring och i samråd med denne utarbeta en vårdplan, om en sådan 

behövs. I den nya regeringens program vill man flytta gränsen till 80 år som en 

sparåtgärd. Justitieombudsmannens ämbete har gjort fina utredningar rörande 

åldringsvården, i vilka man påpekat att olika tvångsåtgärder vidtas mot åldringar, utan 

stöd i lag. I dessa har man krävt en lagändring. I en TV-intervju kring detta tema 

menade han dock att de olagliga åtgärderna ofta gjordes “för åldringarnas bästa eller 

p.g.a. brist på personal“. Finansministeriet är något värre. Det har i bilagan till en 

budgetproposition uttryckt att “befolkningens åldrande är lika farligt för statens 

ekonomi som klimatförändringen!” 

Jag medger att de handikappade nog är en annan grupp vars 

diskrimineringsskydd kan försvagas vid ekonomiska kriser, men som sagt tror jag att 

ålderdiskriminering genom sättande av olika - kanske ibland försvarbara - 

åldersgränser kommer att öka då de offentliga finanserna blir ansträngda. 

“Har domstolens linje att ge diskrimineringsförbuden - även åldern - en stark 

rättslig ställning varit riktig och befogad eller har det varit fråga om att den utvidgat 

sitt kompetensområde på bekostnad av nationella och judiciell makt utan rättslig 

grund i fördragen.” 

Tes två utformade jag på basen av den livliga debatt som den första viktiga 

domen om åldersdiskriminering, d.v.s. domen i fallet Mangold v. Helm (C-144/04) 

som fälldes den 22 november 2005, utlöste särskilt i Tyskland, men även i 

akademiska kretsar inom EU. Debatten var dock så intensiv i Tyskland att de flesta 

fall den nuvarande EU-domstolen avgjort rörande åldersdiskriminering är 

arbetsrättsliga fall från Tyskland och Österrike.  

Varför blev debatten så intensiv? Europeiska unionens råd hade den 29 

november 2000 antagit ett direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 

vars syfte var att bekämpa diskriminering i arbetslivet bl.a. på grund av ålder. Alla 

länder skulle verkställa det före den 2 december 2003, men Tyskland hade erhållit en 

tilläggstid som slutade först den 2 december 2006, alltså efter domen i Mangoldmålet 

fallit. I debatten frågades det hur man kunde tillämpa ett direktiv i Tyskland som inte 

var ikraft? Domstolen parerade denna kritik i sina motiveringar med att säga att den 

redan tidigare ansett att ett medlemsland som fått uppskov, under tilläggstiden bör 

avstå från att ge sådana bestämmelser som allvarligt kan hota de målsättningar som 

uppställts i direktivet. Tvärtom krävde lojalitetsplikten att man borde upphäva sådana 

bestämmelser som står i strid med direktivet. Kritiker påpekade vidare att direktiven 

innebär en skyldighet för medlemsländerna men inte för enskilda medborgare och 

företag. I detta fall gällde det en arbetstvist mellan två enskilda d.v.s. direktivets 

horisontella inverkan. Motargumentet var att det finns en allmän rättsprincip inom 

gemenskapsrätten som förbjuder diskriminering p.g.a. ålder och den är starkare än den 
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sekundära lagstiftningen, vilket betyder att den nationell bestämmelse som strider mot 

den inte kan tillämpas. Kritikerna menade att de aldrig hört om en sådan rättsprincip 

rörande ålder. Svaret blev att antidiskrimineringsprincipen är en känd rättsprincip och 

ålder är en diskrimineringsgrund och sålunda en del av den principen. Dessutom fann 

kritikerna det märkligt att domen rörde en nationell lagstiftning som i varje fall skulle 

ha upphävts i slutet av 2006 samt att sänkandet av åldersgränsen från 58 till 52 år 

egentligen inte hade något att göra med verkställandet av direktivet. 

Mangolddomen innehöll sammanfattningsvis, och enligt kritikerna helt 

överraskande, följande: 

1. Ett direktivs bestämmelser kunde tillämpas i ett land som hade uppskov 

med att försätta det i kraft. 

2. Ett direktiv, som inte verkställts på det nationella planet, hade horisontell 

effekt, d.v.s. det kunde tillämpas i en tvist mellan två enskilda parter. 

3. Gemenskapsrätten innehöll en rättsprincip om förbud mot 

åldersdiskriminering, som man inte hört om tidigare. 

Debatten hann lugna sig något innan domen föll i Kücükdeveci v. Swedex  

(C-555/07), den 19 januari 2010. Den gällde tolkningen av lag som verkställde 

direktivet. I denna dom underströk domstolen att grundrättighetsstadgan har samma 

rättsliga värde som grundavtalen. Nu kom en ny debatt igång där det påstods att 

domstolen använde rättsprincipernas tillämpning som ett medel för att öka sitt 

kompetensområde. Den fränaste kritiken i Tyskland ansåg att domstolen gått utöver 

sitt kompetensområde, agerat ultra vires. 

Klart är att särskilt Mangolddomen utökade gemenskapsrättens betydelse på 

bekostnad av den nationella rätten, men å andra sidan, är det inte viktigt att 

grundrättigheterna tas på allvar? Dessutom har medlemsländerna gått med på det 

genom att utfärda direktiv för att bekämpa diskriminering, särskilt 2000/78/EY. 

Mangolddomen var kanske före sin tid. Man kan i detta sammanhang väcka frågan 

om inte medlemsländerna parlament borde ha en större rörelsefrihet då de stiftar lagar 

om arbetslivet. 

Jag avser här domstolens dom i målet David Hütter mot Technische 

Universität Graz (C-88/08). Där ansåg domstolen att det faktum att yrkeserfarenhet 

inte beaktades innan arbetstagaren fyllt 18 år, var olämpligt, då orsaken var att söka få 

en jämlik situation mellan dem som gick i yrkeskola och dem som gick i gymnasium 

och inte hann ut i yrkeslivet före 18 års ålder. Visserligen tycker jag att den 

ifrågavarande lagens motiveringar är lite långsökta, men någon slags rätt till eget 

tänkande måste väl ett nationellt parlament ha utan ingripande från EU-domstolen. 

Om sådana domar ger anledning till flera mål av samma viktighetsgrad på EU-planet 

verkar det inte vara särskilt nyttigt för medborgarnas rättsäkerhet och alls inte 

processekonomiskt. 

“Kriterierna för särbehandling på grund av ålder, vilka vanligen utgör 

godtagbara orsaker för uppställandet av åldersgränser, har utformats olika inom EU-

rätten och inom den nationella lagstiftningen, i synnerhet utanför direktivens 

tillämpningsområde. 

Borde man i Norden på det nationella planet sträva till att harmoniera 

kriterierna med dem som utformats i EU-rätten och i EU-domstolens praxis?” 

När det gäller tes tre så finns det ännu områden där medlemsländerna inom 

EU antingen stiftar egna lagar eller eniga beslutar om att eventuell EU-lagstiftning 
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behövs inom dessa områden. Principen om förbud mot diskriminering på basen av 

åldern gäller givetvis även här inom de nordiska länderna, även om den är stadgad på 

olika sätt. 

Kommissionen har redan i juli 2008 lagt fram ett förslag (Kom (2008) 0426) 

till ett direktiv för att ytterligare utöka skyddet mot diskriminering på grund av 

religion och övertygelse, handikapp, ålder och sexuell orientering genom att förbjuda 

det inom socialskyddet, inklusive socialförsäkring och hälsovård, sociala förmåner, 

utbildning, samt vid tillgång till varor och tjänster, inklusive bostäder. 

Europaparlamentet har i april 2009 godkänt en resolution i ärendet, i vilken 

man i huvudsak godkänner förslaget men vill ha vissa ändringar. Sedan dess har 

diskussioner föregått under ministerrådets hägn i olika arbetsgrupper.  

I juni 2011 kom ministerrådet med en rapport i ärendet, 10615/11- 

Interinstutional file 2008/0140, som klargjorde förhandlingsläget rörande 

kommissionens förslag.  

Oenighet föreligger ännu om många frågor mellan medlemsländerna. Det är 

inte oväntat, då man här skulle införa EU: bestämmelser inom sådana rättsområden 

som ännu tillhör medlemsländernas lagstiftningssfär som självständiga stater. I 

kampen mot diskriminering i vardagliga situationer inom EU vore det planerade 

direktivet av stor betydelse. 

I det gällande direktivet 2000/78, artikel 6 punkt 1, sägs det att 

medlemsländerna har rätt att föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska 

utgöra diskriminering “om särbehandlingen på ett objektiv och rimligt sätt inom 

ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt 

sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning och sätten att genomföra 

detta syfte är lämpliga och nödvändiga.” Det är det allmänna undantaget. I andra 

artiklar finns särskilda undantag, ganska högtravande även de. Jag är litet orolig för 

om vi i Norden ska införa så detaljerade undantag för att upprätthålla nordisk 

jämlikhet.  

I den finska grundlagen föreskrivs endast att man kan göra undantag från 

principen om likställighet i lagstiftningen “ av godtagbar orsak”. I grundlagsutskottets 

utlåtanden har man i viss mån preciserat vad som menas med godtagbar orsak, vilket 

jag redogör för i mitt referat. Man har dock ansett att parlamentet bör ha en viss 

rörelsefrihet i dessa frågor. 

I vardagslivet kan man stöta på synnerligen tveksamma situationer. I Finland 

är det kriminaliserat för företag och enskilda att diskriminera kunder på grund av de 

nämnda diskrimineringsgrunderna, bl.a. ålder, om man utbjuder gods eller tjänster till 

allmänheten, t.ex. säljer varor eller utövar restaurangverksamhet. Man har ansett det 

som godtagbart att en nattklubb meddelar att efter 21.00 får endast de som fyllt 21 år 

komma in. Man vill inte utsätta ungdomar för osedliga showprogram eller sent 

supande. Däremot har det ansetts mindre godtagbart att t.ex. en Mc Donald’s 

restaurang meddelat att ungdomar under 18 år endast får komma in i föräldrars 

sällskap efter en viss tid på kvällen. Orsaken har varit att några ungdomar uppträtt 

störande sena kvällar och företaget därför beslutat lösa problemet på detta sätt. 

Aktionen verkar som ett kollektivt straff, då det är troligt att den stora majoriteten av 

ungdomar under 18 år, inte deltagit i busandet. Är det åldersdiskriminering eller inte? 

EU:s krystade formuleringar hjälper oss knappast. 
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Korreferenten, docenten Brynhildur G. Flóvenz, Island tackade Jacob Söderman för 

hans tankeväckande referat och redogjorde för sitt korreferat. 

 

Aslak Syse: Det har talats om gränser uppåt och nedåt och det finns enskilda fall på 

området som framstår som klart diskriminerande. I Norge har vi haft ett fall med en 

tvättfirma som endast anställde kvinnor i åldrarna 35-55 år. Detta bryter mot tre 

regler, såväl övre som nedre åldersgräns och kön.  

Det som är speciellt med den åldersdiskriminering som vi talar om är för det 

första att det är en direkt form av olikbehandling. För det andra, vilket är juridiskt 

ganska spännande, så ska man behandlas som en grupp, till skillnad från andra typer 

av diskrimineringsgrunder där man inte ska behandlas utifrån sin grupptillhörighet 

utan som en individ. Det är helt i linje med EU-rätten och den nordiska rätten att alla 

behandlas lika i gruppen. En regel om åldersgränser står sig om alla inom gruppen 

behandlas lika men inte om man börjar göra individuella överväganden inom gruppen. 

Alla måste behandlas lika oavsett om det skulle går ut över deras arbetsförmåga eller 

inte. Det här är en ganska spännande poäng som inte har belysts tillräckligt i de 

inledande inläggen. 

 

Forskaren Sonya Walkila, Finland: Först vill jag tacka för de mycket väl förberedda 

framställningarna. Det kom alltså upp att efter Mangoldfallet så har många fall som 

gällt åldersdiskriminering behandlats i EU-domstolen. Jag undrar om ni tycker att ni 

har sett att dessa domar har haft någon inverkan på den nordiska lagstiftningen? 

 

Ph.d.-stipendiaten Melanie Regine Hack, Norge: Tack för dessa väldigt intressanta 

föredrag. Jag har för det första ett inspel, min tankegång är att såväl Mangold- och 

Kücükdevecidomarna som ikraftträdandet av Lissabonfördraget är ett klart tecken på 

att förbudet mot åldersdiskriminering nu är förankrat i EU:s primärrätt. Det är då 

särskilt intressant att se på vilka konsekvenser detta får för frågan om på vilka grunder 

åldersdiskriminering kan rättfärdigas.  

För det andra är det för korttänkt att se på åldersdiskriminering isolerat. Vi 

måste också titta på multipel diskriminering. Det är exempelvis ofta kvinnor som 

utsätts för åldersdiskriminering. Vad betyder det för skyddet mot 

åldersdiskriminering? 

 

Professorn Niklas Bruun, Finland: Jag vill också tacka för tankeväckande bidrag från 

inledningstalarna och jag har två reflektioner. Den första anknyter till vad Sonya 

Walkila tog upp. Om vi tittar på den rättspraxis som finns från EU-domstolen så är 

min reflektion att man i de fall som kommit efter Mangolddomen varit väldigt flexibel 

med att acceptera olika nationella orsaker till varför man har åldersgränser. När det 

gäller obligatoriska pensionsåldrar och annat så accepteras dessa när ett land uppger 

att man valt att göra så av ekonomiska orsaker eller för att det blir för besvärligt 

annars. Om man tittar på dessa fall kan man säga att den nationella prövningsramen 

förefaller att vara stor. Det skulle man kunna komplettera Jacob Södermans tes med.  

Det andra jag tycker att man borde diskutera, och som jag tycker är en 

allvarlig fråga, är vad det beror på att frågan om åldersdiskriminering, framförallt i 

EU-diskussionen och i den nordiska diskussionen, har blivit en diskussion om 

behandlingen av äldre. Vi diskuterar väldigt lite åldersdiskriminering i samband med 
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unga. Direktivet gäller ju framförallt arbetsmarknad och yrkesverksamhet och det är 

just på det området som, om vi tittar på den europeiska situationen, ungdomar har 

stora svårigheter. Det finns en väldigt hög ungdomsarbetslöshet. Om man tittar på vad 

som hänt i England den senaste veckan så kan det ses som ungdomens svar på 

ungdomsdiskrimineringen i Storbritannien, för att uttrycka det krasst. Det här tycker 

jag är en intressant fråga. Vad beror det på att vi för en juridisk diskussion när det 

gäller äldres situation men inte när det gäller yngres situation? Det finns väldigt 

många exempel på hur man ställer upp åldersgränser för när man får olika sociala 

förmåner, i syfte att få ut unga på arbetsmarknaden. Det är också möjligt att betala 

lägre löner åt dem som är under viss ålder osv. Den här frågan tycker jag borde 

uppmärksammas lite mer och jag är tacksam om ni har några reflektioner kring detta. 

 

Jur.lic. Outi Anttil, Finland: Jag arbetar med en doktorsavhandling om diskriminering 

och det svåraste för mig har varit att det finns så många nivåer när det gäller 

diskriminering. Det finns nationell rätt som baseras på EU-rätt och sedan finns det 

grundrättigheter och mänskliga rättigheter. Alla dessa nivåer har olika kriterier och 

olika allmänna läror. Jag har funderat på hur man kan skapa koherens i denna 

situation och om harmonisering överhuvudtaget är möjlig.   

 

Jacob Söderman: Den första frågan som ställdes av Sonya Walkila, ställdes av någon 

som kan den här saken mycket bättre än jag. En av de här domarna som jag tycker är 

väldigt väsentlig gäller Kleist från Österrike.  

Situationen var den att kvinnorna i den delstat där hon bodde pensionerades 

vid 60-års ålder och männen vid 65-års ålder. Hon ville arbeta till 65-års ålder men 

fick inte det. Då väckte hon talan vid EU-domstolen och vann. Domstolen sa att 

pensionsåldern för kvinnor och män måste vara densamma. I Finland hade vi en 

annan kvinnofråga som var ganska väsentlig och det var frågan om inseminering. 

Regeringen kom med en övre åldersgräns på 45 år men den tog grundlagsutskottet 

bort och menade att det måste avgöras i varje enskilt fall på medicinska grunder.  

Sen frågade Niklas Bruun varför vi bara tänker på äldre människor. I Finland 

har vi haft många fall där man tänkt just på ungdomar. Ett fall som jag inte alls tyckte 

om var det att när ungdomar vägrar yrkesutbildning så kan man sänka deras 

arbetsmarknadsunderstöd. Grundlagsutskottet ansåg att detta var möjligt. Skälet för 

detta var att Europarådets socialkommitté hade ansett att när det gjordes för att tvinga 

ungdomar bort från arbetslöshet så var det möjligt. Jag anser dock att det var 

olyckligt. I Finland har vi även en massa andra särregler för ungdomar. 

Min korreferent väckte frågan om inte diskrimineringsskyddet borde gälla på 

alla områden. Det är ju så att fler och fler områden regleras på EU-nivå men det finns 

några saker som ännu ligger kvar hos medlemsländerna. Det föreslagna nya direktivet 

gäller socialpolitiken, utbildningspolitiken och socialskyddet. Jag tror att 

medlemsländerna är rädda att deras parlaments rörelsefrihet i dessa frågor kommer att 

begränsas av väldigt detaljerade regler på EU-nivå. Det är klart att de grundläggande 

principerna redan är i kraft i de nordiska länderna och lagar kan inte stiftas i strid mot 

avtalen. I det finska grundlagsutskottet har minoriteten ibland ansett att en lag som 

strider mot en människorättslig princip kan stiftas i grundlagsordning men egentligen 

kan den ju inte stiftas alls. 
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Brynhildur G. Flóvenz: Tack för alla frågor. Först vill jag ta upp frågan om Mangold-

domen, Kücükdevecidomen och de efterföljande domarna har påverkat den nordiska 

rätten. Såvitt jag vet så har ingen undersökning gjorts som har följt upp detta. I Island 

så kan vi i vart fall inte se någon påverkan på den nationella rätten ännu. Jag känner 

inte till att domarna har påverkat nationell rätt i de andra nordiska länderna heller. 

När det gäller betydelsen av multipel diskriminering för frågan om 

diskriminering av enskilda grupper så är multipel diskriminering något man forskat 

kring de senaste åren. Man har ännu inte fått någon lagstiftning mot multipel 

diskriminering som duger och jag tror inte att man kan säga något om multipel 

diskriminering, ex. ålder och kön som många kvinnor upplever, i dagsläget. 

Angående den fokus som finns på behandlingen av äldre men inte av 

ungdomar så har man, som jag tidigare nämnde, lagt stor vikt vid de övre gränserna 

men inte vid de nedre. Jag tror faktiskt att det är viktigt att vi börjar göra det nu. Vi 

måste också tänka på att lagstiftningen är en del av samhället i övrigt. Vi får inte se 

juridiken som något fristående utan måste titta på livet i sin helhet. All olikbehandling 

är inte olaga diskriminering. Det kan t.ex. röra sig om erfarenhet på arbetsmarknaden. 

Om vi har två personer, den ena är 30 år och den andra 20 år, och alla andra 

förutsättningar är lika, så kan åldern i sig innebära att man väljer den äldre. Det är då 

helt okej eftersom denne har mer erfarenhet. Det är helt naturligt att erfarenheten ökar 

med åldern och det ska inte ses som positiv särbehandling att välja äldre före yngre. 

 

Aslak Syse: När det gäller frågan om kön och ålder så är det väldigt mycket enklare 

för både EU-domstolen och nationella domstolar att be om en bra förklaring till varför 

62 år för ett kön och 65 år för det andra könet och sedan rätta till det. Niklas Bruun 

har helt rätt i att man, utifrån de senaste domarna i EU-domstolen, exempelvis 

Rosenbladt från 2010 och Age Concern från 2009, kan dra slutsatsen att man är 

väldigt försiktig med att överpröva nationella värderingar av var åldersgränser ska 

ligga rent konkret, och det är en annan typ av värdering. Jag tror dock att Niklas 

Bruun får lite problem med att placera in ungdomsrörelserna och upproren i 

diskrimineringssammanhang. Alla juridiska problem lämpar det sig inte att lösa inom 

regelverket mot diskriminering. Det blir nog ett av de stora problemen för många som 

jobbar med socialrätt och välfärdsfrågor att dra gränsen för när det är lämpligt att 

använda regelverket mot diskriminering för att komma åt ett problem och när det 

istället är fråga om en kamp mellan olika politiska lösningar. 

 

Professorn Stein Evju, Norge: Det är symptomatiskt att det i första hand är hög ålder 

som diskuteras eftersom detta varit mest framträdande inom EU.  När det gäller nedre 

åldersgränser så är de mindre synliga och svårare att ingripa mot. I Norge har vi t.ex. 

en nedre åldersgräns på 30 år för att bli domare i Norges högsta domstol. Man måste 

också vara minst 30 år för att anställas som präst i Norska kyrkan. Det finns en del 

åldersgränser som satts för mycket länge sedan och en del av de överväganden som 

ligger bakom dessa passar kanske inte in i det schema som läggs fast i direktivet. 

Jag instämmer med korreferenten i att Mangolddomen, även om den var 

speciell, inte ska ses som att domstolen utvidgat sitt kompetensområde i förhållande 

till lagstiftarna. Det man kan säga om de senare avgörandena är att de definitivt 

exemplifierar något som har diskuterats i Norge under många år, nämligen 
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rättsliggörandet av sociala fenomen. Hur man får rättsliga utvecklingslinjer när man 

skrivit normer om något som inte varit rättsligt reglerat. 

Jag är delvis enig i att de avgöranden vi fått från EU-domstolen efter 

Mangold visar på en viss försiktighet när det gäller att gå in och överpröva de 

konkreta värderingarna i nationell rätt. Det är dock bara delvis eftersom EU-

domstolen, som den ofta gör, ibland går in och faktiskt dömer i sak, uttalar att något är 

fel. Andra gånger gör domstolen inte det, som i Age Concern. Där uttalar domstolen 

att detta är ett problem som bara den nationella domstolen kan lösa genom att gå in 

och värdera närmare. Därefter diskuterar domstolen värderingskriterier, men bara till 

en viss del. 

Är det då så att åldersdiskriminering skiljer sig från andra typer av 

diskriminering eftersom alla ska behandlas lika? Det är ju bara att vrida lite på det och 

säga att om jag är man eller kvinna så ska jag behandlas som resten av gruppen. Man 

måste ha ett jämförelseobjekt. När det gäller hög ålder så är det helt klart att det är en 

enkel utgångspunkt att säga att ja, det gäller en gräns och den måste vara generell 

annars får man problem att rättfärdiga den. Men det är ju inte så att man inte kan göra 

individuella värderingar men de kan göras på olika nivåer. Jag ska ta ett exempel från 

mitt eget universitet. Lagen säger att man måste gå i pension vid månadsskiftet den 

månad man har fyllt 70 år. Universitetet har utvecklat en praxis som innebär att man 

kan få arbeta kvar resten av terminen efter en individuell värdering. Skulle det då vara 

diskriminerande om två kollegor fick arbeta kvar och fyra inte fick det? Det är inte 

säkert om besluten fattats på godtagbara grunder. Direktivet och EU-domstolens 

praxis kan sammanfattas på följande sätt. Om man ska ha en regel som innebär 

olikbehandling så ska man ha en godtagbar grund, och inte alla grunder är godtagbara. 

Sättet att uppnå syftet på ska dessutom vara lämpligt och proportionellt. Det sista är 

något som vi i Norden inte är så vana vid, den norska högsta domstolen är det i alla 

fall inte. 

På frågan om nordisk rätt har påverkats av EU-domstolens domar är svaret 

ja. Den norska högsta domstolen avgjorde för något halvår sedan ett fall som fick, 

enligt min mening berättigad, kritik för att man inte tillräckligt beaktade den EU-rätt 

som ligger till grund för direktivet. I två senare fall har den norska högsta domstolen 

för all del diskuterat de EU-rättsliga aspekterna och läst och tolkat flera av de EU-

domar som finns på området. Det återstår att avgöra om detta varit framgångsrikt men 

det får anstå till senare. 

 

Landsdommeren Tuk Bagger, Danmark: Jag uppehåller mig vid tes tre som avslutas 

med frågan om man på det nationella planet i Norden borde sträva till att harmoniera 

kriterierna med dem som utformats i EU-rätten och i EU-domstolens praxis. I 

Danmark har vi självklart implementerat EU-reglerna och det har man också gjort i 

Sverige. I Norge har man gjort något liknande även om man inte är medlem i EU. 

Genom en fråga som varit gemensam för de skandinaviska länderna har det ändå visat 

sig att det finns stora problem med harmoniseringen. Det rör sig om ett antal fall av 

uppsägningar inom SAS. I Danmark handlade det om piloter som sades upp med 

motiveringen att deras ålder gav dem möjlighet till en riktigt bra pension. Det ansågs 

av sociala skäl bättre att säga upp dem än yngre anställda som inte hade samma 

möjligheter att få pension. Man gjorde likadant med en grupp piloter i Norge. I 

Sverige handlade det om kabinpersonal men grunderna för uppsägning var desamma. 
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I Danmark kom likabehandlingsnämnden fram till att det var fråga om indirekt 

diskriminering och att undantagsreglerna inte var tillämpliga. 

Likabehandlingsreglerna hade alltså överträtts och piloterna tilldömdes 1 miljon 

kronor i skadestånd vardera. Beslutet överklagades till domstol som uttalade att det 

var fråga om direkt diskriminering och stadfäste likabehandlingsnämndens beslut. I 

Sverige har Arbetsdomstolen kommit fram till att det är fråga om direkt 

diskriminering och att undantagen i artikel 6 i direktivet inte är tillämpliga. 

Kabinpersonalen tilldömdes ersättning med 125 000 kronor vardera. I Norge har 

högsta domstolen avgjort fallet och kommit fram till att det är oväsentligt att tala om 

direkt- eller indirekt diskriminering eftersom man är inne i artikel 6. Där sker 

lagstiftningen på nationell nivå genom arbetsrättsliga regler, i vilka man ansett att det 

är acceptabelt att ta sociala hänsyn vid uppsägningar. SAS frikändes därmed helt. 

Detta säger något om att vi har att göra med ett område där det gjorts försök att 

harmonisera genom EU-regler men harmonisering försvåras av nationell lagstiftning.  

Frågan är hur långt vi ska gå i harmoniseringen? 

 

Jacob Söderman: För det första måste jag säga att om vi talar mer om äldre än yngre 

idag så är det mitt fel. Jag var tvungen att begränsa ämnet och tyckte att 

diskriminering av äldre var mer aktuellt. När det gäller yngre människor så finns det 

klara orättvisor. För det första blir man dömd till fängelse vid 15-års ålder men man 

får inte rösta. Det vore naturligt att om man ansvarar för alla sina handlingar så har 

man också rätt att påverka hur lagarna stiftas. Sen har vi alltid haft möjligheter i 

arbetslivet att låta unga arbeta som lärlingar och liknande för nästan ingenting. 

Ungdomar behandlas nog väldigt olika och jag hoppas att man kan debattera den 

frågan mer nästa gång. 

Reglerna om 25 och 35-årsgränser har man börjat avskaffa i Finland. När jag 

var i riksdagen tyckte jag att gränsen för att få bli riksdagsledamot borde sättas vid 

minst 45 år efter att ha lyssnat på debatterna. Det berodde nog inte på att det var 

riktigt och klokt. Man borde nog bara avskaffa reglerna. Jag tycker att hela den här 

diskussionen om åldersdiskriminering måste leda till att var och en som börjar sätta 

åldersgränser noga tänker igenom om de behövs och om de är försvarliga. Det är det 

väsentliga i hela den här debatten.  

Det finns ett stort tryck idag i frågan om det överhuvudtaget behövs en gräns 

för när folk måste gå i pension. Gränserna på 65 och 67 år som vi har, särskilt här i 

Norden kanske kan ifrågasättas. När jag skulle avgå som EU-ombudsman vid 65-års 

ålder så kom alla spanjorer och italienare och frågade vad jag höll på med. De ansåg 

att man blir klokare i den åldern och förstod inte varför jag skulle sluta. Att ha en 

regel som innebär att man får fortsätta om det är tillåtet leder till synnerligen 

obehagliga undersökningar och argument. Problemet är att om vi inte har den här 

regeln om pensionsålder så får ungdomarna vänta på professurer, stipendier och 

framgång i livet. Vi måste antagligen ha kvar den men kanske kunde man göra något. 

Angående harmoniseringen så tycker jag väldigt illa om att en domstol 

beslutar att ett parlament har gjort en felaktig bedömning. Domstolarna borde vara lite 

restriktiva och bara agera i väldigt svåra fall. När EU-domstolen ska kontrollera alla 

nordiska domstolar utan att någon kontrollerar dem så blir det för mycket. 

Mangolddomen kom kanske lite för tidigt men den var väldigt bra för att få igång 

debatten 
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Brynhildur G. Flóvenz: Tack för frågan om man ska eller inte ska behandlas som den 

grupp man tillhör. Enligt min mening så har man rätt till jämställdhet som kvinna, jag 

får inte diskrimineras på grund av mitt kön. Det betyder inte att jag ska behandlas 

annorlunda som kvinna. Diskrimineringsreglerna är till för att skydda eller stötta mig 

om jag blir olikbehandlad. Det är inte så att likabehandlingsreglerna leder till att alla 

kvinnor ska ha det på ett visst sätt. Av Kalanke och Marshalldomarna framgår klart 

och tydligt att alla ska behandlas som individer. 

Angående de unga så tror jag att man talar mest om de äldre eftersom 

diskriminering på grund av hög ålder är tydligare än diskriminering på grund av låg 

ålder. Man ökar sin förmåga med åren genom erfarenhet och utbildning och jag anser 

att ett av problemen i vårt samhälle är att många vill ha så mycket för så lite. Regeln 

om att domare i högsta domstolen ska vara över en viss ålder är enligt min mening 

sakligt motiverat. Det vore vansinnigt att ha en 25-åring som domare i högsta instans 

eftersom han eller hon inte har den livserfarenhet som är helt nödvändig i det 

sammanhanget. Hur långt ska man gå i harmoniseringen? Min inställning i den frågan 

skiftar men idag anser jag att man ska akta sig för att gå för långt. 

 

Jacob Söderman: När det gäller åldersgränser så kan jag inte förstå varför män och 

kvinnor skulle ha olika gränser. Det finns naturligtvis i vissa fall fördelar som bara 

tillkommer kvinnor och där har de egna gränser men hela den här saken med olika 

pensionsåldrar är vansinnig. 

 

Debattledaren tackar alla närvarande och avslutar sektionsmötet. 


