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REMISSVAR (Dnr IJ2010/1419/DISK) 

 
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60) 

 
Utredningen föreslår att förbudet mot åldersdiskriminering ska utvidgas till att 
omfatta de samhällsområden – utom värnplikt och civilplikt - där sådant skydd 
idag saknas; varor, tjänster, bostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig 
anställning.  

 

Saco tillstyrker utredningens förslag.  

 

Det förslagna grundskyddet mot åldersdiskriminering måste enligt utredningen 
förses med en möjlighet att göra undantag. Detta undantag föreslås få en 
utformning som innebär att förbudet inte ska kunna hindra särbehandling på 
grund av ålder, om denna har ett berättigat syfte och att de medel som används 
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.   

 

Saco delar utredningens synsätt och bedömning och ställer sig därmed bakom 
föreslaget undantag. 

 

Försäkringstjänster föreslås dock att tills vidare undantas från förbudet mot 
åldersdiskriminering. Men utredningen anser samtidigt att det är rimligt att 
tillåta särbehandling på grund av ålder om de aktuariska principerna och 
beräkningsmetoderna är korrekta.  

 

Saco stödjer förslaget att försäkringstjänster inte tills vidare ska omfattas av 
förbudet, men delar inte till fullo utredningens syn att särbehandling bör 
tillåtas endast av den orsaken att den skulle vara försäkringstekniskt 
motiverad.  Idag finns det regler kring premier och utbetalningar inom till 
exempel det privata pensionssparandet som uppfattas missgynna kvinnor, 
framförallt äldre kvinnor. Även om kvinnor i genomsnitt lever längre än män 
och att det därmed bedömts rimligt med skilda försäkringstekniska lösningar 
mellan män och kvinnor, så finns det fortfarande utrymme för diskussion. Kan 
framförallt äldre kvinnor med nuvarande regelteknik anses komma bli indirekt 
diskriminerade utifrån båda diskrimineringsgrunderna ålder och kön?  Saco 
anser att denna fråga förtjänar fortsatt belysning.    

 

Även förslaget om undantag begränsas.  Utredningen föreslår att 
diskrimineringsförbudet inom området ”offentlig anställning” ska vara absolut 
och inte förses med en undantagsmöjlighet.  
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Saco delar utredningens bedömning att det i detta sammanhang inte finns 
något rimligt skäl att införa ett undantag från åldersdiskrimineringsförbudet. 
Myndighetsföreträdare måste självklart alltid bemöta allmänheten på icke-
diskriminerande sätt. 

 

Till detta yttrande bifogas synpunkter från Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Läkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund.   

 
 

 

Med vänlig hälsning 
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