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Ann Numhauser-Henning

Äldrerätten i ett Norma-perspektiv

1. Introduktion
Niklas har varit en kamrat på den akademiska vägen ända sedan min dok-
torandtid. Inte en nära kamrat i det dagliga arbetet kanske – även om de 
tillfällen då vi setts genom åren i professionella sammanhang har varit 
många – utan mer av ”en vetenskaplig vän” för att använda ett utryck 
som Anna Christensen en gång lärde mig. Och det var just Anna, då min 
handledare, som först introducerade Niklas för mig genom att visa mig på 
hans avhandling om kollektivavtalet1 redan under min tidiga doktorandtid. 
När jag nu slår upp mitt exemplar av Niklas avhandling ser jag på pärmens 
insida inte bara några blyertsanteckningar om rättsideologier som uttryck 
för objektiva respektive subjektiva intressen, utan också följande fundering: 
”Är då detta kanske detsamma som jag gör!? Med den skillnaden att jag inte 
har ambitionen att förändra praxis till att bättre spegla verkligheten utan 
framförallt att klarlägga/förstå hur den rättsliga regleringen förhåller sig till 
verkliga intressen”. Niklas har sedan många gånger varit en inspiration för 
mig genom de ofta ”nya” arbetsrättsliga aspekter han lyft i sitt skrivande. 
Ett exempel är en tidig artikel om åldersdiskriminering av Niklas (tillsam-
mans med annan) i Juridisk Tidskrift.2 Hans utredningsarbete, tillsammans 

1 Bruun, N. Kollektivavtal och Rättsideologi, Juridica 1979.
2 Bruun, N. & Lindström, H. Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställ-
ningsskydd i Juridisk Tidskrift 2003–04 nr 3 s. 696–708. Se vidare också Numhauser-Henning, 
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med Jonas Malmberg, ”Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv” 
artikulerade väl inte de äldres ställning särskilt utförligt, men där fanns 
förslaget att slopa den särskilda regel som ger fri tillgång till tidsbegränsade 
anställningar efter 67 år.3

Just äldrerätt har under de senaste åren varit fokus för mitt forsknings-
intresse. I bakgrunden finns förstås mitt eget engagemang alltsedan avhand-
lingsarbetet i den svenska anställningsskyddslagen, liksom anställnings-
skyddslagens föregångare i den svenska ”äldrelagstiftningen” från 1971 och 
mitt eget och Annas myckna skrivande som bl.a. pensionssystemen genom 
åren – men också naturligtvis ”äldrefrågans” ökade närvaro i takt med en 
åldrande befolkning och alltmer uttalade äldre-policys, inte minst i en EU-
kontext. Under åren 2012–2016 har därför inom det s.k. Norma-program-
met i Lund4 bedrivits ett omfattande äldrerättsligt projekt med stöd av såväl 
externa forskningsfinansiärer i form av Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse och Ragnar Söderbergs Stiftelse som av den Juridiska fakulteten.5 
Vår nystartade forskningsmiljö resulterade i ett brett upplagt forsknings-
program med många delstudier som engagerat ett tjugotal forskare på alla 
akademiska nivåer. Tanken med projektet var redan från början att etablera 
äldrerätten – ett i USA sedan decennier erkänt rättsområde – som ett eget 
forskningsämne och en ny juridisk disciplin i den svenska och europeiska 
kontexten. De inledande fem årens arbete har nyligen rapporterats i antolo-
gin ”Elder Law – Evolving European Perspectives”.6 Mitt bidrag här avser 
att översiktligt presentera denna bok, men också att något diskutera där 
refererade understudier i termer av Anna Christensens teori om rätten som 
normativa grundmönster i ett normativt fält.

Norma-programmet har alltsedan sin start för nu drygt 20 år sedan präg-
lats av studiet av vad vi uppfattar som vardagslivets legala strukturer i ljuset 
av den allmänna samhällsutvecklingen. Det har, nu liksom då, framförallt 
handlat om en fördjupad förståelse av rättsreglerna kring arbete, familj och 
social trygghet och deras utveckling som komplementära och integrerade 
system med koppling till den pågående samhällsutvecklingen. Och, vad 
är mer naturligt med ett sådant forskningsupplägg än att uppmärksamma 
de utmaningar, både mera allmänt och rättsligt specifikt, som en åldrande 

A., Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor i Ahlberg, K., (red.), 
Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus förlag 2010.
3 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 262.
4 Se vidare <www.jur.lu.se/norma>.
5 Se vidare <www.jur.lu.se/elderlaw>.
6 Numhauser-Henning, A. (red.), Elder Law – Evolving European Perspectives, Elgar Publis-
hing 2017.
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befolkning utgör. Äldrerättsprojektet hade redan från start tre fokusområ-
den – äldre i arbetslivet, äldre medborgare och äldre migranter – identifie-
rade som nyckelområden i EU:s äldrepolitik.

Äldrerätten är alltså sedan flera decennier ett etablerat rättsområde i USA 
liksom andra delar av den anglosaxiska världen. Ämnet har där kopplats till 
juristutbildningens och juristprofessionens förändring alltsedan 1970-talet 
och har ofta haft en utpräglat tillämpad karaktär.7 I ett europeiskt perspek-
tiv, och i Norma-programmets äldrerättsmiljö, har det framförallt handlat 
om att studera det ”åldrande samhället” och de strategier det förutsätter 
utifrån ett övergripande samhälleligt perspektiv.

Två dikotomier har ansetts karaktärisera äldrerätten: den mellan auto-
nomi och paternalism och den mellan individ och samhälle.8 Många rätts-
liga interventioner bygger på en uppfattning om äldre som typiskt sett 
problematiska, vilken ofta leder till ett paternalistiskt förhållningssätt. En 
sådan generaliserad uppfattning om äldre som problematiska ligger nära 
den ”ålderism” som ansetts karaktäristisk för vårt samhälle. Ålderism kan 
i och för sig ta sig både positiva och negativa uttryck – det gemensam-
ma är att man inte ser den åldrande individen utan generaliseringar om 
dennas behov och egenskaper.9 Kampen mot ålderism är också det som 
ligger bakom den reglering mot åldersdiskriminering som är ett centralt 
rättsligt uttryck i vår tid. Såväl förbud mot åldersdiskriminering som själva 
äldre rättens existens har ibland setts som ett uttryck för just ålderism med 
åtföljande paternalism. Kopplingen mellan de två dikotomierna är påtaglig 
– paternalism präglar ofta ingripanden på den kollektiva nivån med genera-
liserade lösningar såsom exempelvis direkt åldersrelaterade pensionssystem, 
medan autonomi typiskt sett realiseras på individnivån. Kanske kan man 
se autonomi/paternalism som en dikotomi som i första hand handlar om 
värderingar, medan den om individ/samhälle snarare speglar en organisato-
risk nivå. Medan paternalism och kollektiva lösningar ligger närmare den 

7 Frolik, L., The Developing Field of Elder Law: A Historical Perspective, (1993) 1 Elder 
Law Journal 2. Jfr också Doron, som betecknar denna typ av äldrerätt som ‘the positivist 
professional approach’, Doron, I., Jurisprudential Gerontology: Theorizing the Relationships 
Between Law and Aging, i Bengtson V.L. m.fl. (red.), Handbook of Theories of Aging, andra 
uppl. Springer 2009.
8 Doron, I., A Multi-Dimensional Model of Elder Law i Doron, I., (red.), Theories of Law and 
Aging: The Jurisprudence of Elder Law, Springer 2009.
9 Se vidare Iversen, T. N. m.fl., A conceptual analysis of Ageism, (2009) 61(3) Nord Psycho 
14 s. 15 och definitionen: “negative or positive stereotypes, prejudices and/or discrimination 
against (or to the advantage of) elderly people on the basis of their chronological age or on the 
basis of a perception of them as being ‘old’ or ‘elderly’. Ageism can be implicit or explicit and 
can be expressed on a micro-, meso- or macro-level”.
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europeiska välfärdsstaten har individens fria val på ett annat sätt präglat 
utvecklingen i USA. En viktig slutsats av flera av delstudierna i äldrerättsmil-
jön är emellertid att marknadsrelaterade normativa lösningar – och därmed 
individualitet och autonomi – är på frammarsch också i Europa.

Boken beskriver alltså äldrerätten som ett rättsområde i det europeiska 
perspektivet både i konceptuella och materiellrättsliga termer. Avsikten är 
att skapa en fördjupad förståelse av befolkningsutvecklingen i termer av 
bl.a. sårbarhet, solidaritet och intergenerationskonflikter i såväl allmänna 
ordalag som specifikt rättsliga. Men, vem är då äldre? Åldrandet är givetvis 
en biologisk process, samtidigt som ålder är en viktig samhällelig organisa-
tionsprincip. En slutsats i vår äldrerättsmiljö är att begreppet äldre måste ges 
en kontextualiserad förståelse. Vad som är den relevanta åldersgruppen för 
en viss studie bestäms framförallt av det studerade problemområdet. Talar 
vi om arbetslivet kan det många gånger handla om relativt unga personer. 
I en EU-rättslig kontext talar vi ofta om åldern 55+, men i exempelvis USA 
handlar den relevanta lagstiftningen, the Age Discrimination in Employ-
ment Act (ADEA), om personer 40+. När den svenska ”äldrelagstiftning-
en”, en föregångare till 1974 års anställningsskyddslag, kom 197110 var 
det arbetstagare 45+ som stod i fokus. Ett annat centralt rättsområde är 
pensionssystem och deras utformning. Här är ofta 65 år någon slags ”nor-
mal” pensionsålder, men kännetecknande för utvecklingen – åtminstone 
den önskade i ett samhälleligt uthållighetsperspektiv – är att denna ålder 
tenderar att krypa uppåt. Samtidigt är förtidspensioner också ett välkänt 
fenomen. Är det istället frågor kring självständighet i relation till demens 
eller kvarlåtenskap vi diskuterar, talar vi ofta om betydligt högre åldrar. 
Givetvis finns i äldrerätten en koppling till kronologisk ålder, men den är 
inte given en gång för alla. Inom samhällsforskningen har ett omfattande 
arbete genomförts för att bestämma olika relevanta aspekter av åldrandet, 
tex i termer av funktionellt åldrande.11 Slutsatsen är alltså att ålder i egen-
skap av ”a constructed, contested and differentiated social relationship”12 
måste förstås – och definieras – i sitt sammanhang, vilket alltså bekräftas 

10 Lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare.
11 Se exempelvis Nilsson, som identifierar tre kategorier av åldrande, nämligen biologiskt åld-
rande, socialt åldrande och mentalt åldrande, inom ramen för samlingsbegreppet ”funktionellt 
åldrande”, se vidare Nilsson, K., Conceptualisation of ageing in relation to factors of importan-
ce for extending working life – a review (2016) Scandinavian Journal of Public Health 1–16.
12 Jfr Judy Fudge om genus i Fudge, J., From Women and Labour Law to Putting Gender and 
Law to Work i Davies, M. & Munro, V. (red.), The Ashgate Research Companion to Feminist 
Legal Theory, Ashgate 2012.
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i våra studier. Här passar Norma-programmets koppling till vardagslivets 
strukturer väl in.

Äldrerätts-antologin består, vid sidan av inledningen, av fjorton kapitel 
med skilda teman. De handlar om demografiutvecklingen i ekonomiska ter-
mer, konstitutionella och grundläggande rättigheter för äldre som de speglas 
i rättspraxis i en jämförelse mellan EU och Kanada, dikotomin mellan indi-
vid och samhälle och skillnaderna därvidlag mellan USA och Europa, äld-
res sårbarhet, intergenerationella perspektiv, åldersdiskriminering inom och 
utom arbetslivet, anställningsskydd, motiv bakom äldre-policys i ett kom-
parativt perspektiv, arbetsmarknadspensioner, migrerande EU-pensionärer 
i termer av skatter och rätt till sjukvård, privat och offentlig äldreomsorg, 
solidaritetens roll i några skilda äldrerättsliga sammanhang och, slutligen, 
arvsrätt och demens i termer av självständighet för den äldre.

Här följer nu först en kort presentation av Anna Christensens teori om 
normativa grundmönster (2), så ett avsnitt om individuella versus kollektiva 
lösningar liksom autonomi och marknad versus paternalism (3), ett avsnitt 
om ytterligare några viktiga slutsatser från våra delstudier (4) och, slutligen, 
några avslutande kommentarer (5).

2. Om normativa grundmönster
Norma-programmet präglades redan från starten av ett ”samhällsveten-
skapligt” utanförperspektiv på rätten i samspel med samhällsutveckling-
en.13 Just Anna Christensens teori om rätten som normativa grundmönster 
som sätts i spel i ett normativt fält, där grundmönstren fungerar som poler 
som också över tid utövar sin dragningskraft på rätten, har varit central för 
många arbeten inom programmet.14 Teorin handlar om hur man genom 
ett empiriskt studium av rätten kan urskilja vissa mönster – mycket som i 
en teckning av Escher15 eller som Hofstadter beskrev mänskligt tänkande i 
relation till s.k. Artificial Intelligence16 – som återkommer i den normativa 
utvecklingen och som reflekterar djupt liggande värden i våra samhällen. 

13 Se vidare Numhauser-Henning, A. & Rönnmar, M. (red.), Fifteen Years with the Norma 
Research Programme, Anniversary Volume (2010), tillgänglig på <www.jur.lu.se/norma>.
14 För en översikt, se särskilt Numhauser-Henning, A., Understanding Law as Normative Pat-
terns in a Normative Field i Numhauser-Henning, A. & M Rönnmar (red.), Normative Patterns 
and Legal Development in the Social Dimension of the EU, Hart Publishing 2013, med vidare 
hänvisningar.
15 Maurits Cornelis Escher (1898–1972) föddes i Holland och blev berömd framförallt för sina 
”symmetry drawings”.
16 Hofstadter, D., Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Patterns, Basic 
Books 1985.
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De grundmönster som visat sig centrala i dessa tidigare studier inom just 
den sociala dimensionen – skydd för etablerad position, det marknadsfunk-
tionella mönstret och rättvis fördelning – framträder som viktiga också när 
vi ser till olika aspekter av äldrerätten. Mönstren bildar alltså inte något 
hierarkiskt system utan konkurrerar med varandra i det normativa fältet 
där samhällsutvecklingen i sin tur påverkar dragningskraften bakom de 
skilda normativa polerna från tid till annan. Normativa grundmönster 
representerar ”uthålliga” normativa föreställningar på samhällsnivån som 
också tenderar att förflytta sig mellan olika delar av rättssystemet. Så har 
det normativa grundmönstret skydd för etablerad position utvecklats från 
sin ursprungliga innebörd av ett skydd för ägarens besittningsrätt till, exem-
pelvis, anställningsskyddet i arbetsrätten och inkomstbortfallsprincipen i 
socialförsäkringen. Det är lagstiftarens och domstolarnas uppgift att över 
tid balansera dessa grundläggande – och alltså typiskt sett konkurrerande – 
normativa synsätt mot varandra.

Även om teorin så här långt knappast kan sägas ha präglat forskningen 
inom äldrerättsmiljön så förekommer den i några arbeten. Så har jag själv 
analyserat avgång med pension med utgångspunkt i teorin och senare när-
läst delar av EU-domstolens praxis i termer av skydd för etablerad posi-
tion.17 Mia Rönnmar har i antologin till minnessymposiet till 10-årsdagen 
av Anna Christensens bortgång skrivit ett kapitel om äldre och skydd för 
etablerad position i EU18 och Eva Ryrstedt har nyligen relaterat till teorin i 
en artikel om dementa äldre.19

I Äldrerätts-antologins inledande kapitel har jag vidare gjort ett försök att 
övergripande analysera forskningsresultaten i termer av normativa grund-
mönster. Särskilt det marknadsfunktionella mönstret har gjort sig gällande i 
de olika delstudierna och gifter sig särskilt väl med den analys av äldrerätten 
i termer av individualitet versus kollektivitet eller autonomi versus paterna-
lism som är föremålet för min egen studie av lagstiftningen mot åldersdis-
kriminering i ett av bokens kapitel.

17 Numhauser-Henning, A., Kort normativ reflektion kring avgång med pension (Selected 
works working paper 2012) available at < http://works.bepress.com/lundlaw>, och Numhau-
ser-Henning, A., Noteringar om skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster i 
Persson, AH. och Ryberg-Welander, L., Festskrift till Catharina Calleman, I rättens utkanter, 
Iustus 2014.
18 Rönnmar, M., Protection of Established Position, Social Protection and the Legal Situation 
of the Elderly in the European Union, i Numhauser-Henning & Rönnmar, i not 14 a.a.
19 Ryrstedt, E., Dementa äldre personer; vem ska bestämma?, Tidskrift utgiven av Juridiska 
Föreningen i Finland, 1–2/2016, 179–208.
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3.  Om individualitet versus kollektiva lösningar liksom 
autonomi och marknad versus paternalism

Diskrimineringsförbud är en vanligt förekommande rättsfigur i modern rätt, 
inte minst i arbetsrätten. Samtidigt är diskriminerande handlande alltså en 
integrerad del av själva begreppet ålderism som ju är centralt för äldrerät-
ten. I EU-rätten kommer förbudet mot diskriminering på grund av bl.a. 
ålder till uttryck i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och förbudet har sedan vidareutvecklats genom det s.k. allmänna ram-
direktivet, Direktiv 2000/78/EG. Karakteristiskt för det EU-rättsliga ålders-
diskrimineringsförbudet är dess särskilt svaga utformning i jämförelse med 
övriga diskrimineringsgrunder såsom kön, etnicitet, religion, funktionsned-
sättning och sexuell läggning. Detta kommer till tydligt uttryck i artikel 6.1 
i det allmänna ramdirektivet som säger att medlemsländerna får föreskriva 
att ”särbehandling på grund av ålder inte skall utgöra diskriminering om 
särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt … kan motiveras av ett 
berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och 
yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och 
nödvändiga”. Visst finner vi även när det gäller åldersdiskriminering att 
försvaret av mänskliga rättigheter i termer av individens okränkbarhet och 
värdighet är en viktigt underliggande rationalitet. Detta återspeglas redan 
i diskrimineringsförbudets typiska utformning i den liberala traditionen 
som en ”complaints-led” mekanism på individnivån. Men, när det gäller 
åldersidskrimineringsförbudet finns alltså också ett utrymme för samhälls-
ekonomiska överväganden, eller vad jag med Frank Hendrickx kallat ”the 
double bind”.20 Just denna design gör att det EU-rättsliga åldersdiskrimine-
ringsförbudet på ett intressant sätt återspeglar den dikotomi mellan individ 
och samhälle som nämndes tidigare. I Äldrerätts-antologins fjärde kapitel21 
analyserar jag EU-domstolens rättstillämpning kring s.k. ofrivillig pensione-
ring – alltså det faktum att man trots ett principiellt förbud mot åldersdiskri-
minering fortsatt accepterar att en arbetsgivare låter en anställd sluta med 
hänvisning till att han eller hon har uppnått en viss ålder och därmed rätt till 
pension – i en sådan kontext. Jag jämför också med åldersdiskriminerings-

20 Numhauser-Henning, A., Labour Law, Pension Norms and the EU Ban on Age Discrimi-
nation: Towards Ultimate flexibilization? i Numhauser-Henning, A. and Rönnmar, M., Age 
Discrimination and Labour Law, Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and 
Beyond, Kluwer Law International 2015 och Hendrickx, F., Age and European Employment 
discrimination i Hendrickx, F. (red.), Active Ageing and labour Law. Contributions in Honour 
of Roger Blanpain, Intersentia 2012.
21 Numhauser-Henning, A., The elder law individual versus societal dichotomy – a European 
perspective, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
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förbudets tillämpning i USA. Här gäller att förbudet redan från början är 
ensidigt; ADEA är (numera) tillämplig på arbetstagare 40+. I USA betraktas 
ofrivillig pensionering, alltså avgångsskyldighet vid en viss ålder, som otill-
låten diskriminering i termer av bl.a. ett skydd för individens fria val. Detta 
leder oss över i den andra dikotomin: autonomi versus paternalism. Medan 
USAs åldersdiskrimineringsförbud alltså verkar i en liberal tradition med 
den självständiga autonoma individen i förgrunden, bekräftar EU-rätten en 
mer paternalistisk hållning där ”employment equality requires collectively 
imposed norms about the role of work in a person’s life cycle”.22

Denna skillnad kan också ses i termer av det marknadsfunktionella 
mönstret, som alltså fortsatt har en klart starkare ställning i USA än i EU 
och bidrar till väsentliga skillnader mellan länderna när det gäller ålders-
diskrimineringsförbudets genomslagskraft. Att upprätthålla förbudet mot 
åldersdiskriminering innebär ett försvar för individens rättigheter i det 
enskilda fallet. Det är emellertid inte så att ett upprätthållande av ålders-
diskrimineringsförbudet – bl.a. ett avskaffande av ofrivilliga pensions-
avgångar – entydigt är till den äldre individens fördel. Visst kan den enskilda 
individen, och samhället i termer av aktivt åldrande, ha ett intresse av att 
behålla sin anställning upp i åldrarna. Det gäller särskilt om man till följd 
av arbetsmarknadens fortgående flexibilisering under de senaste årtiondena 
(eller pga. sitt kön och därmed senare entré på arbetsmarknaden) inte har 
haft de anställningsvillkor som regeln om ofrivillig pensionering är satt att 
skydda. Men, som jag utvecklat på olika håll har reglerna om avgång med 
pension vid en viss ålder också viktiga fördelar för individen i ljuset av den 
traditionella arbetsmarknadens funktionssätt.23 Regeln om avgångsskyldig-
het vid en viss ålder har utvecklats i samklang med hävdvunna och direkt 
åldersrelaterade lönesättningsprinciper och det anställningsskydd som växte 
fram i industrisamhället under större delen av förra århundradet, i synner-
het i Europa. Regeln om avgångsskyldighet med pension vid en viss ålder 
speglar alltså en i ljuset av den traditionella anställningen rimlig ’trade-off ’ 
mellan olika arbetsgivar- och arbetstagarintressen i industrisamhället.24 Ett 
fortsatt accepterande av ofrivillig pension måste därför ses som ett uttryck 
för försvaret av anställningsskyddet – och i strid med arbetsmarknadens 
fortgående flexibilisering.25 Att fortsatt kräva saklig grund för uppsägning 

22 Suk, J. C., From antidiscrimination to Equality – Stereotypes and the Life Cycle in the Uni-
ted States and Europe (2012) 60 Am J Comp L 75.
23 Numhauser-Henning, i not 20 a.a.
24 Se Lazear, E., Why is There Mandatory Retirement?, Journal of Political Economy vol. 87, 
No. 6, 1261–1284 (1979).
25 Jfr särskilt Somek, A., Engeneering Equality, Oxford University Press 2011.
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upp i åldrarna skulle också innebära risk för en ytterligare urholkning av 
anställningsskyddet som sådant. När kompetens kommer i fokus finns ingen 
anledning att avvakta att den anställde uppnått en viss ålder, och en regel 
som den svenska, att sjukdom och normalt åldrande inte utgör saklig grund 
för uppsägning, förlorar mark. I relation till det marknadsfunktionella 
mönstret kan sägas, att den fortsatta acceptansen av ofrivillig pensione-
ring snarare utgör en motkraft. Samtidigt kan konstateras, att regeln om 
avgångsskyldighet – trots EU-domstolens principiella accept – i praktiken 
verkar vara på tillbakamarsch på europeiska arbetsmarknader.26

Judy Fudge jämför i ett annat kapitel de högsta domstolarnas tillämp-
ning av reglerna om just ofrivillig pensionering i Kanada och EU.27 Trots 
radikalt skilda utgångspunkter för lagstiftningen i de båda länderna – där 
Kanada ligger väsentligt närmare den amerikanska modellen med ett i prin-
cip starkt förbud mot åldersdiskriminering – visar Fudge här på hur utfallet i 
fall av ofrivillig pensionering i praktiken ofta blir detsamma i de undersökta 
domstolarna: ”Both defer to political authorities and social partners when 
it comes to justifying mandatory retirement policies in order to achieve 
employment and labour market goals, and they look to the same set of 
features – the age of retirement, the availability of pension income, the exis-
tence of a collective agreement – to determine whether the policy is reasona-
bly necessary”. Fudge visar också på det faktum att varken EU-domstolen 
eller Kanadas högsta domstol egentligen tar i beaktande den pension som 
utgår i det enskilda fallet.

4.  Om ytterligare förskjutningar mot det 
marknadsfunktionella mönstret

Den svaga utformningen av just åldersdiskrimineringsförbudet, med dess 
långtgående möjligheter att rättfärdiga även direkt åldersdiskriminering 
till exempel i formen ofrivillig pensionering, kan alltså sägas reflektera ett 
paternalistiskt förhållningssätt som jag i det tidigare relaterat till det europe-
iska välfärdssamhället. Det europeiska välfärdssamhället i dess olika former 
har emellertid länge framstått som hotat i detta globaliseringens tidevarv. 
En viktig slutsats i flera av äldrerättsmiljöns skilda delstudier är att vi kan 

26 Se bl.a. O’Dempsey, D. & Beale, A., Age and Employment, Report from the Netweork of 
Legal Experts in the non-discrimination field to the European Commission, 1 July 2011, and 
Barnard, C., & Deakin, S., Age Discrimination and Labour Law in the UK: Managing Ageing, 
i Numhauser-Henning & Rönnmar, i not 20 a.a.
27 Fudge, J., Dignity, disadvantage, and age: Putting constitutional and fundamental rights to 
work for older workers, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
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skönja en trend mot en förstärkning av det marknadsfunktionella mönstret 
i den normativa utvecklingen. Detta är kanske föga förvånande i ett mer 
övergripande perspektiv – i detta globaliseringens tidevarv är den tilltagan-
de marknadshegemonin notorisk. Tendensen kan emellertid ofta ifrågasät-
tas just utifrån de specifika målsättningar kring ett aktivt åldrande som är 
knutna till en snabbt åldrande befolkning.

I ett kapitel av Äldrerätts-antologin tar Jenny Julén Votinius och Mia 
Rönnmar upp de intergenerationella motsättningar som typiskt sett följer 
med en ökande andel äldre i befolkningen och särskilt på arbetsmarkna-
den.28 I fokus står samtidigt konkurrerande generationer – dvs ett synkront 
perspektiv. Här förespråkas ”intergenerationell ambivalens” som ett alter-
nativ till den polarisering som lösningar baserade på solidaritet eller öppen 
konkurrens på individnivån (på marknadens villkor) utgör. Intergenera-
tionell ambivalens återspeglas enligt analysen redan i den vaghet och de 
motsägelsefulla och mer eller mindre öppet ambivalenta syften som rent 
faktiskt präglar lagstiftningen på området. Att artikulera ambivalensen i 
en uttrycklig modell har den fördelen att man erkänner att människor är 
involverade ”i tre olika egenskaper: som individer, som delar av familjer 
och andra mellanmänskliga relationer, och som samhällsmedlemmar” och 
att dessa olika roller ofta kräver skilda angreppssätt. Detta har alltså redan 
tenderat att resultera i vaga, motsägelsefulla och rentav öppet ambivalenta 
regler. Ett uttryck för vaghet är den principiella rätten att gå i pension vid 
en viss ålder samtidigt som man förutsätts vara aktiv på arbetsmarknaden 
upp i åldrarna. Åldersdiskrimineringsförbudet är i sig självt motsägelsefullt 
eftersom det ter sig principiellt men i praktiken medger fortsatt åldersrela-
terade skillnader. Och, slutligen, inte minst kollektivavtalade ”lösningar” 
för att balansera äldres och yngres skilda intressen kan tydligt spegla ambi-
valensen på området. Modellen intergenerationell ambivalens kan sägas 
reflektera teorin om normativa grundmönster i det att den artikulerar hur 
det marknadsfunktionella mönstret i princip måste balanseras såväl mot 
krav på skyddet för etablerad position som mot dem om en någorlunda 
rättvis fördelning.

De komparativa studierna av senare års äldre-policys i Storbritannien, 
Holland, Polen och Sverige identifierar en gemensam neoliberal reformtrend 
med ökat ansvarstagande på individnivån, trots de fyra ländernas på många 

28 Julén Votinius, J. & Rönnmar, M., Intergenerational aspects of elder law, i Numhauser-
Henning, i not 6 a.a.
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sätt skilda utgångspunkter.29 Statens och arbetsgivarens ansvar i termer av 
arbetsmiljöåtaganden och kompetensutveckling har fått stå tillbaka för ett 
fokus på individen i termer av kompetens och anställningsbarhet och risk-
tagandet på individnivån har ökat – det gäller också i termer av framtida 
pensionsrättigheter. Här möter vi igen det marknadsfunktionella mönstret 
på frammarsch. Författarna ifrågasätter här emellertid det rationella i en 
sådan utveckling och pekar på motsägelser och splittring i de policyer som 
framträder – att verkligen komma tillrätta med det åldrande samhället i 
termer av aktivt åldrande kräver mer.

På det arbetsrättsliga området konstateras alltså att även förbudet mot 
åldersdiskriminering på ett övergripande plan är en del av den diskrimine-
ringslagstiftning som i sig är en del av arbetsmarknadens typiskt sett neo-
liberala utveckling mot ökad flexibilisering i en globaliserad värld.30 Medan 
ett mer eller mindre väl utvecklat anställningsskydd med tiden kan sägas ha 
karaktäriserat EU:s medlemsländer, är det ingen tvekan om att utvecklingen 
alltsedan sjuttiotalet gått i riktning mot en nedmontering av detta anställ-
ningsskydd med alltfler otrygga eller flexibla anställningar – under senare 
tid i termer av EU:s s.k. flexicurity-strategi.31 Just diskrimineringsförbud har 
alltså uppfattats som en integrerad del av denna utveckling och ett uttryck 
för tilltagande individualisering och flexibilisering av anställningsvillko-
ren.32 Ett förbud mot åldersdiskriminering kan alltså ses som ett led i en 
ökad flexibilisering av arbetsmarknaden medan det fortsatta utrymme för 
särbehandling på grund av ålder som bl.a. ofrivillig pensionering innebär 
i själva verket måste uppfattas som ett skydd för den traditionella anställ-
ningen med sitt anställningsskydd. I den mån dessa praktiker nu avskaffas33 
måste åldersdiskrimineringsförbudet ses som ett led i förstärkandet av det 
marknadsfunktionella mönstret.34

Senare års pensionsreformer har – i ljuset av en alltmer åldrande befolk-
ning – karaktäriserats av en marknadsanpassning av pensionsplanerna i ett 
ekonomiskt uthållighetsperspektiv. Pensioner har typiskt sett gått från att 

29 Blackham, A., Kullmann, M., Pettersson, H. & Zbyszewska, A., The rationales of govern-
ment action on ageing and the extension of working lives, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
30 Rönnmar, M., Kullmann, M., Numhauser-Henning, A. & Ulander-Wänman, C., Employ-
ment protection and older workers, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
31 Jfr Towards common principles of flexicurity: more and better jobs through flexibility and 
security, COM(2007) 359 final.
32 Jfr. Numhauser-Henning, i not 20 a.a, och Fudge, J., Labour as a ‘Fictive Commodity’: Radi-
cally reconceptualizing labour Law i Davidov, G., & Langille, B. (red.), The Idea of Labour 
Law, Oxford University Press 2011.
33 Numhauser-Henning, i not 20 a.a.
34 Somek, i not 25 a.a.
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vara av modellen ”defined benefits” till ”defined contributions” och anpas-
sat pensionsutbetalningarna till verkligen intjänade rättigheter under ett helt 
arbetsliv. En studie av de svenska arbetsmarknadspensionerna35 visar emel-
lertid – trots delvis parallella reformer av pensionsplanerna som sådana – att 
det på detta område är tydligt att tillämpningen i praktiken inte alltid går 
hand i hand med en sådan utveckling och ambitionerna om ett aktivt åld-
rande i betydelsen arbetsmarknadsdeltagande högre upp i åldrarna. Många 
enskildheter i pensionsförsäkringarna uppmuntrar fortsatt till tidigarelagda 
pensionsavgångar liksom de motverkar anställning av äldre arbetskraft. 
Karakteristiskt för flera av dessa situationer är att de närmast reflekterar ett 
skydd för den individuella arbetstagarens etablerade position, men i prak-
tiken leder till ett arbetsgivarbeteende i termer av ekonomisk kortsiktighet 
(marknad) som samtidigt undergräver varje strategi om aktivt åldrande.

De arbetsmarknadsrelaterade studierna visar alltså hur just åldersdiskri-
mineringsförbudet givits en särskilt svag utformning i det att direkt särbe-
handling på grund av ålder fortsatt ofta accepteras. Det förslag till direktiv 
om ett åldersdiskrimineringsförbud på andra samhällsområden som förelig-
ger36 har en parallell utformning. Och i Sverige, där ett förbud mot ålders-
diskriminering när det gäller bl.a. hälso- och sjukvård redan föreligger,37 
kan man se hur möjligheten till ett fortsatt rättfärdigande av särbehandling 
på grund av ålder finns. Utrymmet för marknadskrafter maskerar sig här 
bakom hävdvunna principer som den om kostnadseffektivitet i vården.

Hanna Pettersson och Mirjam Katzins kapitel om äldrevård visar hur en 
privatisering av äldrevården i betydelsen en ökad andel närståendevård är 
tydlig också i Sverige under senare år.38 Medan den politiska ambitionen 
under 1970 talet var att närståendevård med tiden skulle fullt ut ersättas av 
det allmänna, har förhållningssättet sedan dess – bl a i takt med den ekono-
miska stress som systemet utsatts för – snarare ersatts av en uppfattning om 
närståendevård som något positivt och rentav önskvärt. Detta förändrade 
förhållningssätt har ägt rum på två plan: å ena sidan genom att äldrevården 
skurits ner i takt med ekonomiska kriser och åtföljande reformer, å andra 
sidan i termer av en i grunden förändrad uppfattning om familjens och det 
allmännas roller. Detta förändrade synsätt har emellertid inte tillåtits slå 
igenom när det gäller korttidsvård av närstående. Här är den retorik som 

35 Inghammar, A., Brokelind, C. & Norberg, P., Prolonged working life and flexible retirement 
in public and occupational pension schemes, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
36 OJ L 180, 19.7.2000 COM(2008) 426 final.
37 Se diskrimineringslagen (2008:567).
38 Pettersson, H. & Katzin, M., Legal approaches to private and public responsibilities for 
elder care, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
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framträder i praxis att äldreomsorg fortsatt är det allmännas uppgift. Även 
denna analys leder till bilden av en successiv förstärkning av det marknads-
funktionella mönstret och en ökad individualisering av risktagandet, maske-
rad i formen av närståendevård och brist på bidrag. Individualiseringen går 
här emellertid knappast hand i hand med ökad autonomi för den åldrande 
individen. Här talar vi istället om tilltagande paternalism i form av ett ökat 
beroende i nära relationer.

Införandet av det särskilda EU-medborgarskapet efter Maastricht-över-
enskommelsen 1993 kan sägas ha förstärkt solidaritet mellan medlemslän-
derna som ett normativt mönster i bemärkelsen rättvis fördelning. Solida-
riteten som värdegrund i EU-rätten kan emellertid sägas ha försvagats i 
takt med att EU-domstolen urholkat de rättigheter till fri rörlighet som då 
infördes med EU-medborgarskapet som grund. Rättspraxis speglar nu en 
successiv återgång till ekonomisk aktivitet och självförsörjning som viktiga 
förutsättningar för rätten att röra sig mellan medlemsländerna.39 Samtidigt 
har gränsöverskridande hälsovård i samma domstols praxis i ökande grad 
kommit att uppfattas som en tjänst på en konkurrensutsatt marknad där 
inga hinder i princip får förekomma på EUs inre marknad. Detta kan sägas 
i sin tur ha urholkat solidariteten i de nationella hälsovårdssystemen – köer 
kan kringgås av de mer bemedlade, osv. Bägge dessa utvecklingstendenser 
måste ses som ett uttryck för förstärkandet av det marknadsfunktionella 
mönstret. Och, det faktum att den ekonomiska aktivitet som förutsätts för 
rätten till fri rörlighet inte avser mer än anställning på rudimentära ekono-
miska villkor kan sägas förstärka det marknadsfunktionella mönstret i en 
mer ideologisk mening – snart sagt varje ekonomisk aktivitet motiverar en 
radikalt bättre behandling än den som gäller för icke-ekonomiskt aktiva.

När det gäller arvsrätt har – åtminstone i det svenska perspektivet – mark-
nadsfunktionaliteten och en central ställning för individen i termer av auto-
nomi emellertid fortsatt en bit att gå. Elsa Trolle-Önnerfors diskuterar i sin 
studie om den paternalistiska hållning som idag fortsatt kommer till uttryck 
i exempelvis tvingande regler om bröstarvingars laglott är motiverad i tider 
av bl.a. snabba familjeförändringar, förhållandevis välutvecklade komplet-
terande välfärdssystem och stigande ålder vid arvsfall.40 Kanske skulle det 

39 Mattsson, T., Axmin, M., & Holm, E., Perspectives on solidarity in social security, health-
care, and medical research, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a. Se vidare även Holm, E., Fri 
rörlighet och tillgång till sociala förmåner för icke-förvärvsaktiva – har unionsmedborgarska-
pet kommit till vägs ände?, (2015) 2 Förvaltningsrättslig tidskrift s. 225.
40 Trolle-Önnerfors, E., New legal conflicts in an old legal context. The law of inheritance 
and its challenges in the twenty-first century in the perspective of the ageing individual, i 
Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
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här vara motiverat med ökad autonomi för den enskilde. Denna frågeställ-
ning gör sig också gällande i förhållande till dementa äldre, en ökande grupp 
i takt med stigande livslängd för alltfler. Ryrstedt diskuterar i sitt kapitel 
den rättsutveckling mot ökat självbestämmande – men i stöttande former – 
som följer med bl.a. FN:s Konvention om funktionsnedsattas rättigheter.41 
Här är det åter strävan om autonomi i traditionellt neoliberal mening som 
ställs mot hittills mer paternalistiska lösningar i termer av förmyndarskap. 
I den mån man inte kompletterar mindre ingripande lösningar med sys-
tem för tillsyn och uppföljning kan tidigare mer paternalistiska lösningar 
dock framstå fortsatt attraktiva. Här bör dock tilläggas, att inte heller när 
det gäller sådana tidigare lösningar har frågor om tillsyn och kontroll i ett 
svensk perspektiv tillmätts tillnärmelsevis den betydelse som kännetecknar 
den anglosaxiska äldrerätten.

5. Slutord
Utvecklingen mot en alltmer åldrande befolkning har sin förklaring i fram-
förallt vår ökade livslängd. Denna utveckling innebär naturligtvis inte i för-
sta hand nackdelar utan såväl kulturella och mellanmänskliga som även 
ekonomiska fördelar. Att det likväl mest är de utmaningar en åldrande 
befolkning innebär som diskuteras i detta kapitel – och som varit föremål 
för våra delstudier i äldrerättsmiljön – beror på de stora utmaningar detta 
onekligen också medför i både en samhällelig och rättslig kontext.

Av många av våra delstudier framgår alltså att ett ökat inflytande för det 
marknadsfunktionella mönstret är en trend även på det äldrerättsliga områ-
det. Samtidigt finns det ofta anledning att sätta frågetecken för det funktio-
nella i en ensidig förstärkning av det marknadsfunktionella mönstret.

Ett ökat marknadsinflytande i termer av individuell valfrihet svarar alltså 
mot brett ställda krav på autonomi för den äldre liksom på icke-paternalis-
tiska lösningar. I praktiken är det emellertid ofta mer komplicerat – verkligt 
välbefinnande för den äldre människan kan mycket väl kräva mer eller min-
dre paternalistiska lösningar och det kan även samhälleliga behov i termer 
av aktivt åldrande. Särbehandling av äldre kan helt enkelt inte motverkas 
framgångsrikt bara på individuell nivå och i termer av individens värdighet 
om vi verkligen vill komma till rätta med substantiella orättvisor och andra 
tillkortakommanden i samhället.

Europeisk äldrerätt är ännu i sin linda. Snart sagt allt i samhället förtjänar 
att betraktas med äldreglasögon. Äldrerätten är alltså inte heller något väl 

41 Ryrstedt, E., Dementia and autonomy, i Numhauser-Henning, i not 6 a.a.
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avgränsat område. Vem som är äldre måste bestämmas av det sammanhang 
det handlar om; äldrerättens gränser formuleras och förflyttas successivt 
genom forskning och utbildning. Det är en resa jag fortsatt gärna vill vara 
med om!


