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Sammanfattning 

67-årsregeln återfinns i 32 a § LAS och innebär att en arbetstagare har rätt att 

behålla sin anställning fram till 67 års ålder. Efter 67 års ålder är det arbetsgiva-

ren som avgör om arbetstagaren får behålla sin anställning eller om anställning-

en avslutas. 

Regeln blev uppmärksammad genom ett fall från tingsrätten som genom över-

klagande hamnat hos AD. En anställd, vars anställning upphörde vid 67 års ål-

der, ansåg att regeln utgjorde åldersdiskriminering enligt arbetslivsdirektivet. 

AD ansåg att de frågor som tingsrätten hänsköt till EU-domstolen var relevan-

ta och att frågan om 67-årsregeln strider mot EU-rätten kvarstår. 

För att avgöra om 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten måste arbetslivsdi-

rektivet vara tillämpligt. Arbetslivsdirektivet är tillämpligt om regeln rör exem-

pelvis anställningens längd. 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten om syftet 

med regeln är berättigat och om medlen för att uppnå syftet är lämpliga och 

nödvändiga. Syftet är berättigat om det exempelvis främjar sysselsättningen och 

arbetsmarknaden. Regeln ska även använts oberoende av sociala och demogra-

fiska förhållanden och oavsett hur arbetsmarknaden har sett ut. Medlen är 

lämpliga och nödvändiga om regeln inte tvingar en arbetsgivare att ersätta en 

äldre arbetstagare med en yngre, inte resulterar i obligatorisk pensionsavgång, 

inte resulterar i att arbetstagaren förlorar sitt diskrimineringsskydd, gör skillnad 

på avslutande och upphörande och slutligen beaktar den ekonomiska situatio-

nen som uppstår efter anställningens avslutande. 

Arbetslivsdirektivet är tillämpligt på 67-årsregeln. Regeln är förenlig med EU-

rätten eftersom regeln har ett berättigat syfte och medlen för att uppnå syftet är 

lämpliga och nödvändiga. 
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Abstract 

The 67-year rule is stated in 32 a § LAS and state that a worker has the right to 

maintain the employment to the age of 67. After 67 it is up to the employer to 

decide to keep the employee or not. 

A case from tingsrätten, which were appealed to AD, about the 67-year rule 

concerns an employee which had to leave the employment due to the fact that 

he reached the age of 67. The former employee stated that the rule was dis-

criminatory for old persons and not compatible with EU-law.  

The directive must be applicable in order to determine if the rule is compatible 

with EU-law. The directive is applicable if the rule concerns the length of the 

employment. The rule is compatible with EU-law if the rule has a motive that 

is objectively and reasonably justified and the means of achieving that aim are 

appropriate and necessary. An example for objectively and reasonably justified 

is if the rule has been used regardless the social and demographic conditions 

and the situation on the employment market. The rule shall also promote bet-

ter access to employment. If the rule does not force the employer to replace 

the employee with a younger employee, not make the employee loose the pro-

tection from discrimination, not result in mandatory retirement, make a differ-

ence between dismissal and termination and take into account the financial 

compensation after the employment the means are appropriate and necessary. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

I början av 2012 uppmärksammades frågan om pensionsåldern på två helt skilda sätt. I 

början av februari sa statsminister Fredrik Reinfeldt i ett uttalande att arbetstagare i framti-

den måste arbeta fram till 75 års ålder.1 Det var många som inte höll med statsministern 

och ämnet debatterades flitigt i media redan samma dag.2  

Den 18 januari 2012 kom Arbetsdomstolen, AD, med en intressant dom angående 67-

årsregeln i LAS. Målet handlade om en anställd som ville fortsätta arbeta efter 67 års ålder 

och beskrivs i stycket nedan. Anledningen till att arbetstagaren inte fick fortsätta sin an-

ställning beror på 67-årsregeln i Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Regeln reglerar 

arbetstagarens rätt att behålla sin anställning efter det att arbetstagaren fyllt 65 år, dock 

längst till och med 67 års ålder. Efter det har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen. 

Därmed förlorar arbetstagaren i viss mån sitt anställningsskydd efter det att denne fyllt 67 

år.  

En före detta anställd på Posten AB, som fick lämna sin anställning i slutet av den månad 

som han fyllde 67, ansåg att 67-årsregeln är oförenlig med arbetslivsdirektivet3 och därmed 

oförenlig med den rätt som finns i Europeiska Unionen, EU. Arbetstagaren ansåg att re-

geln utgör åldersdiskriminering. Posten AB ansåg att regeln är förenlig med arbetslivsdirek-

tivet och arbetstagaren tog tvisten till domstol. Arbetstagaren ansåg att tingsrätten skulle 

ogiltigförklara anställningens avslutande alternativt att Posten AB skulle utge ersättning. 

Posten AB å sin sida ansåg, som nämnts, att 67-årsregeln var förenlig med direktivet och 

bestred den anställdes yrkanden. 

Tingsrätten började först med att tolka EU-rätten i förhållande till LAS men hänsköt sedan 

två frågor till EU-domstolen. De två frågorna gällde tolkningen av bestämmelsen av förbu-

det mot åldersdiskriminering och artikel 6 i arbetslivsdirektivet och lyder: 

                                                 
1 Ewa Stenberg, ”Fler måste byta karriär mitt i livet” hämtad från http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-

kunna-byta-karriar-mitt-i-livet publicerad 2012-02-07, besökt 2012-04-17. 

2 Se exempelvis Anna Tiberg och Anna de Lima Fagerlind, ”Oseriöst föreslå arbete till 75” 
http://www.dagensarbete.se/home/da/content.nsf/aget?open&key=pension_vid_75_1328610952891, 
publicerad 2012-02-07, besökt 2012-05-02 och Martin Klepke, Reinfeldts politik motverkar ett längre arbetsliv, 
http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/07/reinfeldts-politik-motverkar-ett-l-ngre-arbetsliv, publicerad 
2012-02-07, uppdaterad 2012-02-08, besökt 2012-05-02. 

3 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dagensarbete.se/home/da/content.nsf/aget?open&key=pension_vid_75_1328610952891
http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/07/reinfeldts-politik-motverkar-ett-l-ngre-arbetsliv
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Kan en nationell regel som i likhet med 67-årsregeln innebär särbehandling på grund av ålder 

vara berättigad även om det inte utifrån det sammanhang i vilket regeln har tillkommit eller av 

andra uppgifter klart går att bedöma det mål eller syfte som ligger till grund för regeln.4 

Går en nationell regel om pensionsavgång som 67-årsregeln som är undantagslös och bl a inte tar 

hänsyn till den pension som en enskild person kan komma att erhålla utöver vad som är lämpligt 

och nödvändigt för att nå det eftersträvade målet eller syftet.5 

Posten AB överklagade tingsrättens beslut till AD med yrkandet att målet fördröjdes i onö-

dan genom att de två frågorna hänsköts till EU-domstolen. Arbetstagaren bestred en ändrig 

av tingsrättens dom. AD kom fram till att eftersom de frågor som hänsköts inte saknade 

samband med tvisten och inte var hypotetiska är tingsrättens beslut inte att anses som obe-

hövligt. Därmed försenades inte målet i onödan och överklagandet avslogs. Alltså kvarstår 

frågan om Sverige kan ha ett sådant undantag som 67-årsregeln. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda och analysera om 67-årsregeln i LAS strider mot 

förbudet mot åldersdiskriminering enligt EU-rätten.  

1.3 Metod och material 

Den metod som används i den här uppsatsen är en hierarkisk rättsdogmatisk metod där ut-

gångspunkten är lag, förarbeten, praxis och doktrin. EU-rätten, som Sverige är bundet av, 

går före svensk lagstiftning enligt den hierarki som finns i EU.6 En deskriptiv metod an-

vänds i kapitel två, tre och fyra. Med en deskriptiv metod menas att förklara hur rättsläget 

ser ut i dag. Med andra ord förklaras hur lagstiftningen ser ut och syftet med lagstiftningen.. 

Rättsfallen utreds och hamnar därmed även de under den deskriptiva delen. I analysen an-

vänds en mer problemorienterad metod. 

När åldersdiskriminering utreds används i första hand Fördraget om Europeiska Unionen, 

FEU, och Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, FEUF, eftersom de är 

                                                 
4 AD 2012 nr 3 sid. 15. 

5 AD 2012 nr 3 sid. 16. 

6 Mål 6/64, Costa mot ENEL, Rättsfallssamling Svensk specialutgåva s. 01141 och Mål 26/62 NV Algemene 

Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Netherlands Inland Revenue Administration, Rättsfalls-
samling Svensk specialutgåva s. 00161. 
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primärrätt.7 Övriga källor som används är arbetslivsdirektivet och dess ingress samt både 

svensk och utländsk doktrin. Direktivet är sekundärrätt och regler angående direktiv finns i 

artikel 288 EUF. Ett direktiv är bindande för dem det är adresserat men när det gäller di-

rektiv är det upp till medlemsstaten att bestämma form och tillvägagångssätt. Primärrätt 

står över sekundärrätt eftersom det är genom primärrätten medlemsstaterna har skapat 

EU.8 

I det andra kapitlet utreds reglerna i EU-rätten men även Förenta Nationernas, FN:s, kon-

vention om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens, ILO, 

konvention nr 111 som är att likställa med nationell lag.9 

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna ger inte mycket vägledning för att besvara 

syftet eftersom ålder inte uttryckligen är utskrivet. Eftersom det står att alla är lika mycket 

värda och har samma rättigheter bör konventionen ändå ha ett rättskällevärde. Det står 

ingenting om att det finns undantag från principen om lika rättigheter. Därmed bör gam-

mal som ung ha samma rättigheter.  

ILO:s konvention nr 111 nämner inte ålder och eftersom den är från 1958 får den inte ett 

högt rättskällevärde. Den används enbart för att visa att arbetstagare är skyddade från 

diskriminering enligt konventionen. Därmed är arbetstagare skyddade i nationell lag efter-

som stater som undertecknat konventionen måste tillämpa bestämmelserna i nationell lag 

enligt artikel 2 i konventionen. 

I rättsfallsanalysen utreds tre rättsfall. Dessa tre är Palacios de la Villa10, Age Concern Eng-

land11 och Rosenbladt12. Rosenbladt är det senaste som rör en anställnings upphörande. 

Det finns fler rättsfall som kom senare men som inte kan tillämpas allmänt. Exempelvis 

                                                 
7 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2., 

omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, sid. 24. 

8 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 42. 

9 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter förord och allmän förklaring till de mänskliga rättigheterna sid. 
4 och ILO konvention nr 111 artikel 2. 

10 Mål C.411/05, Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, Rättsfallssamling 2007 s. I-08567, senare 
nämnd som Palacios de la Villa. 

11 Mål C-388/07, The Queen, på begäran av The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern 
England) mot Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Rättsfallssamling 2009 s. I-01569, 
senare nämnd som Age Concern England. 

12 Mål C-45/09, Gisela Rosenbladt mot Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, Rättsfallssamling 2010 s. 00000, sena-
re nämnd som Rosenbladt. 
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Lufthansa13  där domen meddelades under 2011 men rör även flygsäkerhet och därför är 

det inte tillämpligt på 67-årsregeln. Rosenbladt hänvisar tillbaka till Palacios de la Villa i sitt 

resonemang om huruvida ett mål är berättigat eller ej. Age Concern England resonerar kort 

om när ett mål anses vara berättigat men utreder inte om den nationella bestämmelsen som 

är uppe för prövning är berättigad. Därmed anses Rosenbladt och Palacios de la Villa ge 

vägledning för att avgöra huruvida 67-årsregeln är berättigad eller ej. Båda dessa utreder 

även om medlen för ett berättigat mål är lämpliga och nödvändiga. De tre rekvisiten berätti-

gat, lämpligt och nödvändigt finns både i den svenska lagen och i arbetslivsdirektivet och rätts-

fallen analyseras för att vägleda i analysen av 67-årsregeln. 

Rosenbladt hänvisar också till Age Concern England för resonemang kring obligatorisk 

pensionering men i det sistnämnda rättsfallet sker resonemanget kring om arbetslivsdirekti-

vet är tillämpligt medans Rosenbladt använder resonemanget för att avgöra om medlen för 

att uppnå syftet med bestämmelsen är nödvändig. Age Concern England används endast 

för att avgöra om direktivet är tillämpligt på 67-årsregeln eftersom de inte avgör vad som är 

berättigat.  

I analysen av rättsfallen och i analysen om huruvida 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten 

skrivs det om bestämmelsen är berättigad, lämplig och nödvändig men underförstått är det syf-

tet med bestämmelsen som ska vara berättigat och medlen för att uppnå bestämmelsens syfte 

som ska vara lämpliga och nödvändiga. 

När 67-årsregeln och syftet med en sådan regel förklaras används LAS och förarbetena till 

LAS. Även doktrin används för att enklare navigera bland förarbetet och hitta relevant in-

formation. När tillämpningen klargörs används även diskrimineringslag (2008:567), DiskL, 

eftersom ålder är en diskrimineringsgrund. När syftet med regeln och syftet med anställ-

ningsupphörande vid uppnådd pensionsålder förklaras ligger fokus på förarbeten eftersom 

det är där skälen för regeringens förslag finns.  

I utredningen om varför Sverige har särbehandling på grund av ålder används förarbetena 

till den första lagen om anställningsskydd från 1974 eftersom det var där som lagen först 

tog upp ämnet. I förarbetena till den nuvarande lagen om anställningsskydd från 1982 

framgår det inte varför bestämmelsen antogs utan bara hur den ändrades från 1974 års lag-

                                                 
13 Mål C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche Lufthansa AG, Rättsfallssamling 

2011 s. 00000. 
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stiftning. I förarbetena till 1982 års lagstiftning fanns en form av 67-årsregel men det är den 

senare från 2001 som är gällande rätt och därmed den som ska analyseras. 

I förarbetena till 1974 års lag förklaras inte anledningen till att vi har en gräns utan endast 

varför den höjs. Förarbetena ger därmed ingen förklaring till gränsen utan svaret söks där-

för i doktrin och primärt i Arbete efter 4514 från arbetslivsinstitutet. Genom boken fram-

kommer det att pensionsåldern har funnits länge i Sverige utan att vara lagstadgad. 1913 

kom Lag om allmän pensionsförsäkring för att lagstadga pension. Vid utredningen om ål-

dersgränsen används förarbetena till lagen och även lagkommentaren.  

I analysen används en problemorienterad metod. Först analyseras huruvida 67-årsregeln är 

förenlig med arbetslivsdirektivet eller inte och sedan vad konsekvenserna av 67-årsregeln 

är. Efter analysen om förenlighet analyseras regelns vara eller inte vara i svensk rätt. I den 

sista delen av analysen analyseras konsekvenserna av en eventuell höjning eller sänkning av 

pensionsåldern. Alla delar av analysen återspeglar författarens tankar.  

1.4 EU-domstolens tolkningsmetoder 

När EU-domstolen tolkar en bestämmelse måste den beakta bestämmelsens lydelse, sam-

manhanget där bestämmelsen finns och syftet med bestämmelsen.15 Dessa tre metoder 

kommer kortfattat beskrivas nedan. 

Den semantiska tolkningsmetoden används när lagtexten är klar samt tydligt är menad att 

användas vid just den specifika situationen.16 Den semantiska tolkningsmetoden är med 

andra ord en bokstavstrogen tolkning. Den här tolkningsmetoden innebär att lagtextens 

språkliga innebörd ska tolkas.17 För att kunna göra den här tolkningen ska lagdefinitioner 

som själva lagen innehåller användas. Även hur ord och uttryck används i andra rättskällor 

ska beaktas vid en semantisk tolkning.18  

                                                 
14 Aronsson, Gunnar & Kilbom, Åsa (red.), Arbete efter 45: historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv på äldre 

i arbetslivet, Arbetslivsinstitutet, Solna, 1996. 

15 Mål 292/82, Firma E. Merck v Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rättsfallssamling 1983 s. 03781 p. 12 sista me-

ningen. 

16 Schermers, Henry G. & Waelbroeck, Denis, Judicial protection in the European Union, 6. ed., Kluwer, The 
Hague, 2001, sid. 10-11. 

17 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 
1995, sid. 50. 

18 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, sid. 50. 
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Den systematiska tolkningsmetoden används när det uppstår motsägelser mellan olika 

rättsregler.19 Vid användning av den här tolkningsmetoden beaktas hela rättsordningens sy-

stem. Lagregeln ska ses i sitt sammanhang men även hur den är uppbyggd. Det är även 

skillnad på om regeln är en huvudregel eller ett undantag eftersom ett undantag oftast tol-

kas snävt.20 Däremot ska en specialregel ha större betydelse än en generell regel på grund av 

lex specialis generalibus derogat principen.21 

Den sista tolkningsmetoden är den teleologiska och den används när en bestämmelses ly-

delse är oklar och tolkningsmetoden är därmed av en subsidiär karaktär.22 Den här metoden 

är den som EU-domstolen använder mest eftersom bestämmelserna i EU-rätten är väldig 

vaga och oprecisa.23 Tanken med de vaga och oprecisa bestämmelserna är att det är se-

kundärrätt som ska fylla i luckorna men i vissa fall finns ingen sådan specifik sekundärrätt 

och då det är upp till EU-domstolen att ta på sig en rättsskapande roll.24  

1.5 Disposition 

I det andra kapitlet utreds arbetslivsdirektivet från EU vilket följs av en rättsfallsanalys i ka-

pitel tre. Anledningen till att arbetslivsdirektivet tas upp innan reglerna i LAS är att EU-

rätten står över svensk rätt i laghierarkin. Rättsfallen i kapitel tre berör alla tre fall där det är 

fråga om huruvida åldersdiskriminering föreligger eller ej. 67-årsregeln i LAS utreds och 

analyseras i kapitel fyra. Detta följs av en analys i kapitel fem för att besvara syftet och se-

dan, i kapitel sex, följdfrågor som uppstår då syftet är besvarat. Därmed är både kapitel fem 

och sex analys kapitel. Dessa kapitel följs av slutsatserna i kapitel sju som även är det sista 

kapitlet. 

 

                                                 
19 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 

167. 

20 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 
167. 

21 Schermers, Henry G. & Waelbroeck, Denis, Judicial protection in the European Union, sid. 19. 

22 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 
168. 

23 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 
168. 

24 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 
168. 
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2 EU-rätt 

2.1 Inledning 

Uppsatsen innehåller tre deskriptiva delar och den första delen som utreds är bestämmel-

serna för likabehandlig i arbetslivet. Därmed är det först bestämmelserna i FEU och FEUF 

som beskrivs och utreds. Därefter följer direktivet eftersom det är sekundärrätt.25 De sista 

bestämmelserna som beskrivs är FN konventionen och ILO konventionen nr 111 eftersom 

de är att likställa med nationell lag.26 

2.2 Bestämmelser 

I artikel 6 FEU står det att EU ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som finns i 

EU-stadgan, vilken har samma rättsliga värde som fördragen. Enligt artikel 6.2 FEU ska 

EU även ansluta sig till den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och de 

grundläggande friheterna och i artikel 6.3 FEU står det att dessa rättigheter och friheter ska 

ingå i EU-rätten som allmänna principer. 

Artikel 8 FEUF som också innehåller en bestämmelse om likabehandling hänvisar till lika-

behandling mellan kvinnor och män i all verksamhet. Eftersom syftet är att utreda och ana-

lysera huruvida Sveriges 67-årsregel strider mot EU-rätten behandlas inte diskriminerig 

mellan könen utan bara åldersdiskriminering. 

Den mest användbara rättskällan för att svara på syftet är arbetslivsdirektivet. Direktivet är 

adresserat till medlemsstaterna enligt artikel 21 och därmed är det bindande för Sverige. 

Enligt direktivets första artikel ska diskriminering på grund av religion, funktionshinder, ål-

der eller sexuell läggning i arbetslivet bekämpas. Kön är som nämnt ovan reglerat i artikel 8 

FEUF och behöver inget extra skydd. Enligt artikel 2 i arbetslivsdirektivet får det inte före-

komma varken direkt eller indirekt diskriminering i arbetslivet. 

Direkt diskriminering förtydligas i artikel 2.2 a och innebär att en person behandlas mindre 

förmånligt än vad en annan person behandlas, har behandlas eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation. Indirekt diskriminering behandlas i artikel 2.2 b. Indirekt diskrimine-

ring innebär att en skenbart neutral bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt specifikt 

                                                 
25 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sid. 

42. 

26 ILO konvention nr 111 artikel 2 och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter förord och allmän för-
klaring av de mänskliga rättigheterna. 
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missgynnar personer med en viss religion, ålder, sexuell läggning eller visst funktionshinder 

jämfört med andra. Det är däremot inte indirekt diskriminering om bestämmelsen, kriteriet 

eller förfarningssättet har ett ”berättigat mål och om medlen för att uppnå detta mål är 

lämpliga och nödvändiga”. Direktivet är tillämpligt på alla personer inom både den privata 

och offentliga sektorn enligt artikel 3 och faller därmed innanför syftets ram.  

Enligt artikel 6 får en medlemsstat utan hinder av artikel 2.2 utfärda bestämmelse om att 

särbehandlig på grund av ålder inte utgör diskriminering. Det gäller om särbehandlingen 

kan ”motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad, 

yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och nödvändiga”. 

Därmed repeteras det som stod i artikel 2.2 b i). Det är alltså de tre rekvisiten berättigat, 

lämpliga och nödvändiga som måste analyseras för att ge ett svar på syftet.  

FN konventionerna om mänskliga rättigheter är ett ramverk för hur arbetet med de mänsk-

liga rättigheterna ska utföras. En mänsklig rättighet är att alla är lika mycket värda och har 

samma rättigheter. Detta står i den första artikeln i den första delen av kapitlet med allmän 

förklaring av de mänskliga rättigheterna. I övrigt står det inget om ålder i FN konventionen 

men eftersom den ger alla samma rättigheter ska en persons ålder inte ha någon betydelse.  

Internationella arbetsorganisationens, ILO, konvention nr 111 ger via artikel 1 arbetstagare 

ett diskrimineringsskydd. Diskrimineringsgrunden ålder är inte med i ILO konventionen nr 

111, som är från 1958 och eftersom ålder relativt nyligen (1999) blev en diskriminerings-

grund är det svårt att avgöra om ILO konventionen ska vara tillämplig. Det bör dock anses 

att det inte behövs någon utredning angående detta eftersom ILO konventionen enligt dess 

artikel 2 ska tillämpas genom nationell politik och praxis och EU-rätten har företräde före 

nationell lag enligt principen om företrädesrätt. 

2.3 Syftet med direktivet 

År 1999 godkändes riktlinjerna för sysselsättningen under år 2000 i Helsingfors. I dessa 

riktlinjer påpekades behovet av att motverka diskriminering. Riktlinjerna påpekade även att 

det är av stor vikt att det ges stöd till äldre arbetstagare vilket får följden att de i högre grad 

kan delta i arbetslivet.27 För att alla medborgare ska kunna delta i det ekonomiska, kulturella 

                                                 
27 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 8. 
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och det sociala livet måste medborgarna bli garanterade lika möjligheter. För att göra det 

möjligt är sysselsättning och arbete en grundläggande faktor.28 

Några av de grundläggande målen i FEUF är att ha en hög sysselsättningsnivå, hög nivå på 

det sociala skyddet, hög levnadsstandard och hög levnadskvalité. Diskriminering kan mins-

ka möjligheten till att uppnå de här målen.29 På de här grunderna måste all direkt och indi-

rekt diskriminering förbjudas i gemenskapen.30 Därför skapades arbetslivsdirektivet. Där-

emot ska inte direktivet omfatta system för social trygghet och socialt skydd som kan lik-

ställas med lön och inte heller nationella bestämmelser om pensionsålder.31 

I ingressen till direktivet står det att särbehandling som gör att diskrimineringsgrunderna 

utgör ett avgörande yrkeskrav kan vara berättigat om kravet är legitimt och rimligt. Där-

emot måste omständigheter där en sådan situation kan uppstå lämnas av medlemstaterna 

till kommissionen för att vara berättigade.32 Sverige behöver dock inte lämna något sådant 

till kommissionen eftersom 67-årsregeln inte gäller ett yrkeskrav. Därmed behövs det ingen 

utredning av detta eftersom det faller utanför syftet. 

I ingressen står det även att förbudet mot åldersdiskriminering är en viktig faktor för att 

riktlinjerna för sysselsättning ska kunna infrias. Däremot kan särbehandling på grund av ål-

der berättigas i vissa situationer. För sådan särbehandling krävs specifik nationell lagstift-

ning i medlemsstaterna. I samma punkt i ingressen upprepas det som finns i artikel 6 i ar-

betslivsdirektivet angående ett berättigat mål med medel som kan motiveras och att sättet 

att genomföra är nödvändigt. 

2.4 Avslutande kommentarer 

I det här kapitlet har EU-rättens bestämmelser om likabehandling i arbetslivet utretts. Även 

arbetslivsdirektivets bestämmelser och syfte har utretts och syftet med arbetslivsdirektivet 

är alltså att skydda personer i arbetslivet från diskriminering. De tre rekvisiten berättigat, 

lämpliga och nödvändiga har upprepats både i ingressen och i artikel 6 i arbetslivsdirektivet. 

Dessa tre rekvisit kommer bl. a att analyseras i nästa avsnitt genom rättsfallen.  

                                                 
28 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 9. 

29 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 11. 

30 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 12. 

31 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 13 och 14. 

32 Arbetslivsdirektivets ingress punkt 23. 
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3 Rättsfall om åldersdiskriminering 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer de tre rekvisiten berättigat, lämpliga och nödvändiga att förklaras ge-

nom först en beskrivning av omständigheter och resonemang och sedan följas av en analys 

i slutet av kapitlet. De rättsfall som har valts ut är Palacios de la Villa33, Age Concern Eng-

land34 och Rosenbladt35 och de utreds i den ordningen med äldst först och senast sist. 

Tolkningsmetoderna som EU-domstolen använt sig av i dessa rättsfall kommer också att 

förtydligas i slutet av detta kapitel. 

3.2 Palacios de la Villa 

3.2.1 Omständigheter och yrkanden 

Félix Palacios de la Villa arbetade som organisationschef på Cortefiel sedan augusti 1981. 

Den 18 juli 2005 fick Félix Palacios de la Villa ett brev där arbetsgivaren informerade ho-

nom att hans anställning hade upphört. Cortefiel hänvisade till en klausul i kollektivavtalet 

och en ny lag som hade trätt i kraft den 2 juli 2005. Vid den här tidpunkten hade Félix Pa-

lacios de la Villa uppfyllt de krav för att erhålla pension på 100 % av sitt pensionsunderlag 

på 2347 €.36  

Félix Palacios de la Villa väckte talan i nationell domstol med yrkandet att anställningens 

upphörande skulle förklaras ogiltigt eftersom åtgärden endast vidtogs på grund av att han 

fyllt 65 och att det därmed förelåg åldersdiskriminering.37 Cortefiel hävdade däremot att 

upphörandet av anställningen har skett i enlighet med både nationell lagstiftning och EU-

rätten.38 Enligt den lag som trädde i kraft 2 juli 2005 behandlas en arbetstagare som fyllt 65 

år olika beroende på om det fanns ett tillämpligt kollektivavtal och när kollektivavtalet 

skrevs under. Skrevs det under efter den 2 juli 2005 är alla klausuler om obligatorisk pen-

                                                 
33 Palacios de la Villa. 

34 Age Concern England. 

35 Rosenbladt. 

36 Palacios de la Villa, punkt 28-30.  

37 Palacios de la Villa, punkt 31. 

38 Palacios de la Villa, punkt 32. 
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sionering ogiltiga om det inte framgår att en sådan åtgärd är en del av den sysselsättnings-

politik som återspeglar kollektivavtalet.39  

Den nationella domstolen hänsköt två frågor till EU-domstolen. Den första frågan handla-

de om huruvida den nationella bestämmelsen var förenlig med arbetslivsdirektivet. Den 

andra frågan ställdes i fall fråga ett fick ett jakande svar och handlade om huruvida över-

gångsbestämmelsen till den nationella bestämmelsen som är uppe för prövning var förenlig 

med EU-rätten eller ej.40 

3.2.2 Domstolens resonemang 

För att ge svar på första frågan avgör EU-domstolen först om arbetslivsdirektivet är till-

lämpligt på den nationella bestämmelsen.41 Syftet med arbetslivsdirektivet, som finns i in-

gressen, är att alla människor ska behandlas lika i arbetslivet oberoende av religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.42 Enligt artikel 3.1 c i arbetslivsdi-

rektivet gäller direktivet för ”alla personer … i fråga om följande: … Anställnings- och ar-

betsvillkor, inklusive [uppsägning] och löner”.43  I skäl 14 i ingressen står det att direktivet 

inte påverkar medlemstaternas nationella bestämmelser angående pensionsålder.44 Det be-

tyder däremot inte att arbetslivsdirektivet påverkar att en medlemsstat inte får ha bestäm-

melser som påverkar anställningens upphöranden när arbetstagaren uppnått pensionsål-

der.45 Den nationella bestämmelsen påverkar längden på anställningsförhållandet och hin-

dar arbetstagarens fortsatta yrkeskarriär och innehåller därmed de kriterier som finns i arti-

kel 3.1 c i arbetslivsdirektivet.46 Därmed är direktivet tillämpligt.47 

EU-domstolen påpekar att syftet med direktivet är att motarbeta direkt och indirekt 

diskriminering i arbetslivet.48 Resultatet av den nationella bestämmelsen är att arbetstagare 

                                                 
39 Palacios de la Villa, punkt 33-34. 

40 Palacios de la Villa, punkt 40. 

41 Palacios de la Villa, punkt 41. 

42 Palacios de la Villa, punkt 42. 

43 Palacios de la Villa, punkt 43. 

44 Palacios de la Villa, punkt 44. 

45 Palacios de la Villa, punkt 44. 

46 Palacios de la Villa, punkt 45-46. 

47 Palacios de la Villa, punkt 47. 

48 Palacios de la Villa, punkt 49-50. 
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som uppnått pensionsåldern behandlas mindre förmånligt än övriga arbetstagare.49 Där-

emot finns artikel 6 i arbetslivsdirektivet vilket gör att bestämmelsen är förenlig med EU-

rätten om den har ett berättigat mål och om medlen för att uppnå målet är lämpliga och 

nödvändiga.50 

Syftet med den nationella bestämmelsen är att fördela arbetena och tillgången på arbeten 

mellan generationerna men syftet finns inte uttryckt i den nationella bestämmelsen.51 Av-

saknaden av syfte är enligt EU-domstolen inte en avgörande faktor eftersom det enligt arti-

kel 6.1 i arbetslivsdirektivet inte ska innebära att den nationella bestämmelsen inte är moti-

verad.52 För att kunna fastställa huruvida den nationella bestämmelsen är berättigad, lämplig 

och nödvändig måste EU-domstolen inhämta information från andra källor.53 Den natio-

nella domstolen förklarade att den nationella bestämmelsen infördes under en ekonomisk 

situation med hög arbetslöshet och hade som syfte att ”ge arbetssökande ökade möjligheter 

till anställning”.54 Detta syfte finns även i en tilläggsbestämmelse som sedermera upphävdes 

2001 för att sedan införas 2005.55 I den här tilläggsbestämmelsen står det att det är möjligt 

att genom en klausul i ett kollektivavtal avtala om att ett anställningsförhållande ska upphö-

ra då den anställde uppnår pensionsåldern om det är ”ett led i den sysselsättningspolitik” 

som rör kollektivavtalet och ger till exempel ökad anställningstrygghet eller säkerställer ny-

anställning.56  

Syftet med den nationella bestämmelsen är alltså att främja sysselsättningen och att ett ”så-

dant mål av allmänt intresse är berättigat kan inte betvivlas”.57 För att den nationella be-

stämmelsen ska vara förenlig med EU-rätten måste EU-domstolen utreda huruvida medlen 

för detta berättigade mål är lämpliga och nödvändiga.58 

                                                 
49 Palacios de la Villa, punkt 51. 

50 Palacios de la Villa, punkt 52. 

51 Palacios de la Villa, punkt 53-54. 

52 Palacios de la Villa, punkt 55-56. 

53 Palacios de la Villa, punkt 57. 

54 Palacios de la Villa, punkt 58 och 62. 

55 Palacios de la Villa, punkt 59-60. 

56 Palacios de la Villa, punkt 60. 

57 Palacios de la Villa, punkt 63-64. 

58 Palacios de la Villa, punkt 67. 
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Arbetsmarknadens parter har ett stort utrymme för att avgöra vilka arbetsmarknadspolitis-

ka mål som ska uppnår och hur dessa mål ska uppnås.59 Det är även upp till behöriga na-

tionella, regionala eller sektorsindelade myndigheter att påverka de medel som används för 

att uppnå ett berättigat mål som är av allmänintresse. Ett exempel på det kan vara att an-

passa sina medel till läget på arbetsmarknaden. Därmed har det ingen betydelse att Spanien 

avskaffade den nationella bestämmelsen och sedan införde den igen.60 Däremot är det upp 

till de nationella myndigheterna att se till att de olika intressena väger jämt.61 Därför är 

medlen för att uppnå syftet med målet inte orimligt.62 EU-domstolen anser inte heller att 

den nationella bestämmelsen är en ”överdriven kränkning” eftersom bestämmelsen ser till 

att arbetstagaren måste uppnått pensionsålder och uppfyllt de krav för att erhålla pension 

innan anställningen upphör.63 Därmed beaktar bestämmelsen den anställdes ekonomiska si-

tuation efter anställningens upphörande och vid målet i fråga anses inte arbetstagarens 

ekonomiska nivå vara oskälig.64 Därför är medlen lämpliga och nödvändiga och den natio-

nella bestämmelsen är förenlig med arbetslivsdirektivet.65 Eftersom den första frågan får ett 

nekande svar finns ingen anledning till att svara på den andra frågan.66 

3.2.3 Dom 

Syftet med den nationella bestämmelsen är att främja sysselsättningen och att eftersom må-

let är av allmänintresse är det berättigat. Den nationella bestämmelsen beaktar den anställ-

des ekonomiska situation efter anställningens upphörande och vid målet i fråga anses inte 

den före detta anställdas ekonomiska nivå vara oskälig. Därför är medlen lämpliga och 

nödvändiga och den nationella bestämmelsen är förenlig med arbetslivsdirektivet. Eftersom 

den första frågan får ett nekande svar finns ingen anledning till att svara på den andra frå-

gan.67 

                                                 
59 Palacios de la Villa, punkt 68. 

60 Palacios de la Villa, punkt 70. 

61 Palacios de la Villa, punkt 71. 

62 Palacios de la Villa, punkt 72. 

63 Palacios de la Villa, punkt 73. 

64 Palacios de la Villa, punkt 73. 

65 Palacios de la Villa, punkt 75. 

66 Palacios de la Villa, punkt 78. 

67 Palacios de la Villa dom. 
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3.3 Age Concern England 

3.3.1 Omständigheter och yrkanden 

I Storbritannien finns en bestämmelse om att det är tillåtet att säga upp en arbetstagare om 

denne har uppnått pensionsålder och att uppsägning av arbetstagare som är 65 år eller äldre 

inte är diskriminering om skälet för uppsägning är pensionering. En välgörenhetsorganisa-

tion, Age Concern England, som arbetar för äldre personers välbefinnande ansåg att denna 

bestämmelse är oförenlig med arbetslivsdirektivet och väckte talan i den nationella domsto-

len.68 Myndigheterna i Storbritannien bestred och menade att det enligt skäl 14 i ingressen 

är upp till medlemstaterna att bestämma om pensionsålder och att den nationella bestäm-

melsen är förenlig med artikel 6 i arbetslivsdirektivet. 

Den nationella domstolen hänsköt fem frågor. Den första frågan var om den nationella be-

stämmelsen om ”arbetsgivare har rätt att säga upp en arbetstagare som är 65 år eller äldre 

på grund av pensionering” var förenlig med arbetslivsdirektivet?69 Den andra frågan hade 

fråga ett som grundfråga men frågade om denna nationella bestämmelse var förenlig med 

arbetslivsdirektivet när bestämmelsen infördes efter det att direktivet antogs.70 Den tredje 

frågan rörde de nationella bestämmelserna angående pensionsålder, om de faller in under 

skäl 14 i ingressen.71 Den fjärde frågan var om medlemstaterna kan ha en bestämmelse där 

särbehandling på grund av ålder inte utgör diskriminering utan en lista på berättigad särbe-

handling liknande listan i artikel 6 i arbetslivsdirektivet.72 Den femte frågan är om det finns 

någon praktisk skillnad mellan hur direkt och indirekt åldersdiskriminering motiveras.73 

3.3.2 Domstolens resonemang 

EU-domstolen prövar de tre första frågorna tillsammans. Alla tre frågor är ställda för att få 

klarhet i huruvida de nationella bestämmelserna omfattas av arbetslivsdirektivet. EU-

domstolen påpekar att syftet med direktivet är att ha en allmän ram för likabehandlig och 

att ge ett skydd mot bl. a åldersdiskriminering.74 EU-domstolen konstaterar även att direk-

                                                 
68 Age Concern England, punkt 18. 

69 Age Concern England, punkt 20 p1. 

70 Age Concern England, punkt 20 p2. 

71 Age Concern England, punkt 20 p3. 

72 Age Concern England, punkt 20 p4. 

73 Age Concern England, punkt 20 p5. 

74 Age Concern England, punkt 23 och även Palacios de la Villa punkt 42. 
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tivet är tillämpligt på anställnings- och arbetsvillkor för alla personer. I anställnings- och ar-

betsvillkor innefattas uppsägning och löner.75 

I skäl 14 i ingressen till arbetslivsdirektivet står det att direktivet inte ska påverka de natio-

nella bestämmelserna om pensionsålder. EU-domstolen konstaterar att arbetslivsdirektivet 

endast ger medlemsstaterna rätt att bestämma vid vilken ålder som pensionering ska ske 

men att direktivet ska tillämpas på bestämmelser som reglerar villkoren för hur anställning-

en ska upphöra vid pensionering.76  

Den nationella bestämmelsen är inte tvingande och innebär inte att det sker en obligatorisk 

pensionering vid 65 års ålder. I den nationella bestämmelsen finns de förutsättningar under 

vilka arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare på grund av att denne uppnått pensionsål-

dern. Den nationella bestämmelsen kan i vissa fall påverka längden på anställningsförhål-

landet och arbetstagarens yrkesutövning. I den nationella bestämmelsen begränsas även ar-

betstagarens deltagande på arbetsmarknaden eftersom arbetstagaren helt saknar skydd mot 

diskriminering när arbetstagaren fyllt 65 år.77  

EU-domstolen anser att en sådan lagstiftning ska omfattas av arbetslivsdirektivet eftersom 

det rör villkoren för anställningsupphörande vid pensionering och inte pensionsåldern.78 

Denna slutsats påverkas inte av om den nationella bestämmelsen infördes innan eller efter 

arbetslivsdirektivet antogs.79 Därmed är svaret på de tre första frågorna att den nationella 

bestämmelsen faller inom arbetslivsdirektivets tillämningsområde.80 

Fråga fyra var som nämnt ovan att avgöra om medlemstaterna specifikt behöver en för-

täckning med vilka typer av särbehandling som är berättigade att falla utanför åldersdiskri-

minering. EU-domstolen ska även avgöra om den nationella bestämmelsen, där särbehand-

ling på grund av ålder inte är diskriminering om det är en ”proportionerlig åtgärd för att 

uppnå ett berättigat mål”, är förenligt med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.81 Enligt artikel 

                                                 
75Age Concern England, punkt 24. 

76 Age Concern England, punkt 25. 

77 Age Concern England, punkt 27. 

78 Age Concern England, punkt 28. 

79 Age Concern England, punkt 29. 

80 Age Concern England, punkt 30. 

81 Age Concern England, punkt 31. 
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2.1 i arbetslivsdirektivet får det inte förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering 

och som nämnt ovan är det enligt artikel 2.2 direkt diskriminering om en arbetstagare be-

handlas mindre förmånligt än någon i en jämförbar situation. 

Den nationella bestämmelsen där särbehandling på grund av ålder är tillåten innebär att ar-

betstagaren som uppnått pensionsåldern behandlas mindre förmånligt än andra arbetstaga-

re. Den nationella bestämmelsen kan därmed ge upphov till direkt diskriminering enligt ar-

tikel 2.1 och 2.2 i arbetslivsdirektivet.82 Däremot kan den nationella bestämmelsen falla in 

under artikel 6.1 om den har ett berättigat mål och att medlen för att uppnå målet är lämp-

liga och nödvändiga. I andra stycket i samma artikel finns en exempelförteckning på när 

särbehandlingen är berättigad.83 Age Concern England hävdar att medlemstatarna måste ha 

en sådan förteckning i sina nationella bestämmelser eftersom det, enligt Age Concern Eng-

land, är det bakomliggande syftet med att införa en sådan förteckning i arbetslivsdirektivet. 

Därför är den nationella bestämmelsen inte förenlig med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.84  

EU-domstolen påpekar att ett direktiv som är riktat till medlemstater måste införlivas i 

medlemstaternas nationella lagstiftning men att det är upp till medlemsstaterna att välja 

form och tillvägagångssätt för implementeringen.85 Därmed behöver inte direktivets ”före-

skrifter formellt återges i en uttrycklig och specifik lagbestämmelse”.86 EU-domstolen fast-

ställer även att genomförandet av ett direktiv kan ske genom en allmän ram, en allmän åt-

gärd eller genom allmänna principer som är klara och tydliga. Det beror på att de som be-

rörs av bestämmelsen ska kunna få vetskap om de rättigheter som de har.87 På grund av det 

nyss anförda anser EU-domstolen att medlemsstatarena inte är skyldiga att införa en sådan 

förteckning som finns i artikel 6. Det framgår även genom ordalydelsen i artikel 6 att för-

teckningen endast är vägledande.88 Avsaknaden av sådan förteckning över preciserade mål 

ska inte heller automatiskt innebära att den nationella bestämmelsen inte är motiverad en-
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ligt artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet.89 För att kunna avgöra om åtgärden är berättigad vid 

avsaknaden av preciserade mål måste andra uppgifter inhämtas.90 

För att ett mål ska vara berättigat ska målet vara socialpolitiskt och röra sysselsättning, ar-

betsmarknad och yrkesutbildning. Dessa mål är av allmänintresse och syftar inte till att på-

verka arbetsgivarnas situation även om resultatet blir att arbetsgivarnas situation blir mer 

flexibel.91 Medlemsstaterna har ett stort utrymme för att välja vilka medel som ska användas 

för att uppnå målen för sin socialpolitik. Däremot får inte medlen frångå principen om 

icke-diskriminering.92  

EU-domstolen besvarar den fjärde frågan på följande sätt. Den nationella bestämmelsen 

som saknar förteckning av situationer då målen är berättigade är förenlig med artikel 6.1 i 

arbetslivsdirektivet. EU-domstolen anser att det är upp till den nationella domstolen att av-

göra huruvida målen är berättigade och om medlen är lämpliga och nödvändiga.93 Det tor-

de bero på att den nationella domstolen inte specifikt frågade om detta. 

Den femte frågan behandlar direkt och indirekt åldersdiskriminering och mer specifikt om 

förbuden mot åldersdiskriminering i arbetslivsdirektivets artikel 6.1 skiljer sig från de villkor 

som finns i artikel 2.2 b i arbetslivsdirektivet.94 EU-domstolen slår fast att dessa två artiklars 

tillämpningsområde inte helt överlappar varandra.95 Artikel 2 ger en definition av vad be-

greppet diskriminering i arbetslivet är och att det kan förekomma direkt och indirekt 

diskriminering. Indirekt diskriminering är när t.ex. ett skenbart neutralt kriterium specifikt 

missgynnar en viss grupp personer jämfört med personer som faller utanför den specifika 

diskrimineringsgrunden. Indirekt diskriminering finns i artikel 2.2. I punkt b i samma artikel 

kan vissa kriterier, förfaringsätt eller bestämmelser som skulle kunna anses som indirekt 
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diskriminering komma att undgå detta om det finns ett berättigat mål och medlen för att 

uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.96 

I artikel 6 undantas särbehandling på grund av ålder från diskrimineringen i artikel 2 efter-

som det är ”känt att ålder har en särställning bland de diskrimineringsgrunder som är för-

bjudna enligt direktivet” och detta framgår av skäl 25 i ingressen till direktivet.97 Som 

nämnts ovan måste syftet med särbehandlingen vara berättigad och medlen för att uppnå 

målet måste vara lämpliga och nödvändiga för att särbehandling på grund av ålder inte ska 

utgöra diskriminering.98 Enligt artikel 6.1 får medlemsstaterna ha nationella bestämmelser 

som reglerar särbehandling på grund av ålder även om det betyder att en person blir direkt 

eller indirekt diskriminerad. Därmed får särbehandling endast undantas ”med iakttagande 

av villkoren i artikel 6.1”.99 

Den nationella bestämmelsen faller in under artikel 2.2 a och därmed behövs inte 2.2 b tol-

kas för att kunna avgöra det nationella målet.100 EU-domstolen är ändå osäker på om det 

föreligger någon skillnad på tillämpningen av kriterierna i artikel 2.2 b och artikel 6.1. Arti-

kel 6.1 ger medlemstaterna rätt att ha särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen 

motiveras ”på ett objektivt och rimligt sätt”. Om särbehandlingen är resultatet av ett berät-

tigat mål och medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga borde särbehandling-

en även vara rimlig.101 Därför finns igen anledning till att pröva om det ställs högre bevis-

krav i artikel 6.1 än i artikel 2.2 b. EU-domstolen påpekar att det inte alltid är nödvändigt 

att använda artikel 6.1 för att motivera särbehandling utan artikeln är till för att ”göra det 

möjligt att motivera vissa former av särbehandling”.102 EU-domstolen anser att det därmed 

inte finns någon skillnad på villkoren i de båda artiklarna. EU-domstolen anser även att det 

inte ska fästas någon större vikt vid att rimligt finns uttryckt i artikel 6.1 men inte i artikel 2.2 

b.  
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3.3.3 Dom 

Den nationella bestämmelsen ska omfattas av arbetslivsdirektivet eftersom det rör villkoren 

för anställningsupphörande vid pensionering och inte pensionsåldern och det spelar ingen 

roll om den nationella bestämmelsen infördes innan eller efter arbetslivsdirektivet antogs.103 

Den nationella bestämmelsen som saknar förteckning av situationer då målen är berättigade 

är förenlig med artikel 6.1 i arbetslivsdirektivet. EU-domstolen anser också att det inte 

finns någon skillnad på villkoren i de båda artiklarna. EU-domstolen anser även att det inte 

ska fästas någon större vikt vid att rimligt finns uttryckt i artikel 6.1 men inte i artikel 2.2 

b.104  

3.4 Rosenbladt 

3.4.1 Omständigheter och yrkanden 

Gisela Rosenblat hade arbetat 39 år som lokalvårdare vid en kasern i Tyskland. Den första 

november 1994 blev hon anställd av ett lokalvårdsföretag, Oellerking, på 10 timmar i veck-

an. Hon hade då en lön på 307 €. I anställningsavtalet fanns en klausul, förenlig med tysk 

nationell lag, som innehöll en bestämmelse att avtalet upphör i slutet av den månad som 

arbetstagaren kan ansöka om pensionering. Oellerking meddelande därmed Gisela Rosenb-

ladt den 14 maj 2008 att hon skulle lämna sin anställning den 31 maj samma år på grund av 

att hon uppnått åldern då man kan ansöka om pension alltså 65 år enligt tysk nationell 

rätt.105  

Gisela Rosenbladt väckte talan den 28 maj 2008 med yrkandet om att anställningens upp-

hörande och därmed även tysk nationell lag inte är förenlig med arbetslivsdirektivet. Efter 

det att talan väckts fick Gisela Rosenbladt ett erbjudande från Oellerking om att arbeta från 

den 1 juni 2008 och under hela perioden då förfarandet pågår i den nationella domstolen. 

Detta erbjudande valde hon att tacka nej till och har från den 1 juni 2008 en pension på 

253 €.106 

Den nationella domstolen hänsköt fyra frågor till EU-domstolen. Den första av dessa fyra 

var om en bestämmelse, som medför särbehandling på grund av ålder, i ett kollektivavtal 
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var förenlig med förbudet om åldersdiskriminering enligt artikel 1 och 2 i arbetslivsdirekti-

vet. Den andra frågar handlade om en nationell bestämmelse där parterna själva bestämmer 

om att anställning ska upphöra vid en viss ålder stred mot artiklarna 1 och 2 i arbetslivsdi-

rektivet. Frågan handlade även om det måste tas i beaktande om en sådan bestämmelse un-

der årtionden har tillämpats på nästan alla anställningsförhållanden oberoende av ekono-

miska, sociala och demografiska situationer och situationen på arbetsmarknaden. Fråga tre 

var identisk med fråga två med undantaget att frågan gällde on en bestämmelse om att ar-

betsgivaren får avsluta anställningsförhållandet när arbetstagaren uppnår viss ålder i kollek-

tivavtal är förenlig med artiklarna 1 och 2 i arbetslivsdirektivet. Fråga fyra gällde om en stat 

som godkänner ett sådant kollektivavtal som nämnts ovan överträder förbudet om diskri-

minering enligt artikel 1 och 2 i arbetslivsdirektivet.107 

3.4.2 Domstolens resonemang 

Domstolen börjar med att besvara fråga två. Frågan har ställts för att få klarhet i hur artikel 

6.1 i arbetslivsdirektivet ska tolkas. Ska artikeln tolkas så att den hindrar en nationell be-

stämmelse där parterna själva bestämmer att anställningsavtalet upphör när den anställde 

uppnått en viss ålder?108 EU-domstolen börjar med att konstatera att den nationella be-

stämmelsen är en särbehandling på grund av ålder enligt artikel 2.2 i arbetslivsdirektivet.109 

EU-domstolen konstaterar även att den nationella bestämmelsen inte innebär någon skyl-

dighet till obligatorisk pensionsavgång utan ger parterna en rätt att avtala om hur anställ-

ningsförhållandet ska upphöra när pensionsåldern har uppnåtts.110  

I artikel 6.1 a finns en förteckning med situationer då särbehandling av ålder är berättigad. 

EU-domstolen slår fast att den här förteckningen inte är uttömmande utan syftet med för-

teckningen är endast att ge vägledning. Därmed är medlemsstaterna inte skyldiga att själva 

ha en sådan förteckning med situationer där särbehandling av ålder är berättigad.111 I de fall 

då medlemstaten väljer att ha en sådan förteckning kan de använda andra situationen än de 

som nämns i arbetslivsdirektivet förutsatt att målen är berättigade och att särbehandlingen 
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är lämplig och nödvändig för att uppnå dessa mål.112 EU-domstolen påpekar även att med-

lemstaterna eller arbetsmarknadens parter på nationell nivå har stort utrymme för bedöm-

ning vid valet av mål som ska efterlevas och även vid fastställandet av lämpliga åtgärder för 

att uppnå målet i fråga.113 

Den hänskjutande domstolen har betonat att den nationella bestämmelsen har använts i år-

tionden oavsett sociala eller demografiska förhållanden och oavsett situationen på arbets-

marknaden.114 Den nationella bestämmelsen gynnar unga arbetstagare som har svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. Det är också en fördel för arbetsgivaren som inte tvingas 

att säga upp en arbetstagare för att denne inte kan prestera längre eftersom det skulle kunna 

anses som förödmjukande för en arbetstagare som uppnått hög ålder.115  EU-domstolen 

anser därmed att den nationella bestämmelsen för särbehandling är motiverad.116 Därefter 

blir nästa steg att avgöra om medlen för att uppnå den berättigade särbehandlingen är 

lämpliga och nödvändiga.117 

EU-domstolen anser inte att arbetstagarnas intressen skadas på grund av den nationella be-

stämmelsen.118 Den nationella bestämmelsen grundas inte enbart på en viss ålder utan beak-

tar även att arbetstagaren får ekonomisk kompensation i form av pension efter sin yrkes-

karriär och innebär inte heller att arbetsgivaren ensidigt får säga upp anställningsavtalet.119 

En viktig poäng i den nationella bestämmelsen är att den gör skillnad på uppsägning och 

avslutande av ett anställningsförhållande. Därmed är anställningens upphörande en avtals-

rättslig fråga och även arbetsmarknadens parter kan använda sig av bestämmelsen.120 Den 

nationella bestämmelsen innehåller även en regel i form av en begränsning som finns för 

att säkerställa arbetstagarens samtycke när automatiskt upphörande sker innan normal pen-

sionsålder uppnåtts. Vid en sådan situation är arbetsgivaren skyldig att försäkra sig om ar-
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betstagaren samtycker.121 EU- domstolen menar att det på grund av dessa omständigheter 

anses rimligt att de tyska myndigheterna anser att den nationella bestämmelsen är lämplig 

och nödvändig för att uppnå de berättigade målen.122 EU-domstolen påpekar däremot att 

klausuler som är liknande den som är föremål för prövning fortfarande ska ges rätt att tas 

upp för prövning i nationell domstol. Klausulerna ska prövas med utgångspunkt i ”de sär-

drag som kännetecknar den aktuella klausulen”.123 

Efter att EU-domstolen besvarat fråga två går de över till att besvara fråga ett och tre. Båda 

dessa behandlar kollektivavtal.  Den nationella domstolen har påpekat att det i kollektivav-

talet inte finns något skrivet vad beträffar målet med avtalet.124 EU-domstolen menar att i 

situationer när målet inte anges bör domstolarna utgå från det sammanhang som åtgärden 

vidtogs och därefter pröva om åtgärden är berättigad och om målen är lämpliga och nöd-

vändiga.125 Den nationella domstolen har informerat om att syftet med klausulen i kollek-

tivavtalet som är föremål för prövning är att ”prioritera en ändamålsenlig och förutsebar 

personal- och rekryteringsplanering” och det ska gå före upprätthållande av arbetstagarens 

ekonomiska ställning.126 Den hänskjutande domstolen har även påpekat att nationell dom-

stol tidigare har poängterat att syftet med klausulen i kollektivavtalet är att underlätta för 

yngre arbetstagare att få anställning, att ge arbetsgivaren en möjlighet att ha en jämn ålders-

fördelning och planera för rekrytering.127 EU-domstolen fastslår att den nationella bestäm-

melsen är berättigad.128 Därefter prövar domstolen om medlen för målet är lämpligt och 

nödvändigt.129 

Den nationella bestämmelsen har används länge och bestämmelsen har inte haft någon in-

verkan på anställningsnivån. Bestämmelsen hindrar inte heller att arbetsgivaren anställer 

äldre personer och det finns inte något krav på att arbetsgivaren måste ersätta arbetstagare 
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som uppnått pensionsålder med yngre arbetstagare. EU-domstolen anser att eftersom både 

företrädare för arbetstagare och företrädare för arbetsgivare har förhandlat fram ett avtal 

och har därigenom utnyttjat sin rätt till kollektivförhandlig. Det finns genom kollektivavtal 

en jämvikt mellan båda partes intressen och detta tillsammans med det faktum att båda par-

ter kan säga upp avtalet gör att det finns en flexibilitet.130 En klausul som den som är före-

mål för prövning ger arbetstagarna en form av anställningstrygghet och ett löfte om en för-

utsebar pensionering. Klausulen ger även arbetsgivaren möjlighet att påverka personalför-

valtningen och den återspeglar avvägningen mellan avtalsparternas olika berättigade intres-

sen inom anställningsförhållandet.131 Med hänsyn till detta är bestämmelsen lämplig för att 

uppnå de mål som är berättigade.132 Nu återstår det att se om målen även är nödvändiga.133 

Följden av den nationella bestämmelsen blir påtaglig inom arbetsområden som känneteck-

nas av lågavlönade deltidsanställde eftersom arbetstagarnas pension inte uppnår den lag-

stadgade nivån.134 Den nationella domstolen påpekade att även om en person uppnår pen-

sionsåldern finns inget hinder mot att personen fortsätter sin yrkesverksamhet hos ny ar-

betsgivare eller hos den gamla. Arbetstagaren förlorar inte heller sitt skydd mot åldersdis-

kriminering.135 Därmed leder inte den nationella bestämmelsen till att arbetstagaren måste 

lämna arbetsmarknaden helt och hållet. Eftersom det inte är obligatoriskt system för auto-

matisk pensionering hindrar det inte arbetstagaren att fortsätta vara yrkesverksam för att, 

som i målet, förbättra sin ekonomiska situation.136 Därmed är målet berättigat och medlen 

för att uppnå målet lämpliga och nödvändiga.137 

Den fjärde frågan handlar om huruvida en medlemsstat kan allmängiltigförklara ett kollek-

tivavtal, som det som är föremål för prövning, utan att det går emot arbetslivsdirektivet. 

Det finns inget villkor stadgat i arbetslivsdirektivet men medlemstaterna är skyldiga att ge-
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nom författningar ge arbetstagare ett skydd mot diskriminering.138 EU-domstolen kommer, 

med bakgrund av det nyss sagda, fram till att arbetslivsdirektivet inte utgör hinder för att en 

medlemsstat allmängiltigförklarar ett kollektivavtal som det som är föremål för prövning.139 

3.4.3 Dom  

Den nationella bestämmelsen har använts i årtionden oavsett sociala eller demografiska 

förhållanden och oavsett situationen på arbetsmarknaden och gynnar unga arbetstagare 

som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det är också en fördel för arbetsgiva-

ren som inte tvingas att säga upp en arbetstagare för att denne inte kan prestera längre ef-

tersom det skulle kunna anses som förödmjukande för arbetstagare som uppnått hög ålder. 

EU-domstolen anser därmed att den nationella bestämmelsen för särbehandling är berätti-

gad.140  

Den nationella bestämmelsen grundas inte enbart på en viss ålder utan beaktar även att ar-

betstagaren får ekonomisk kompensation i form av pension efter sin yrkeskarriär och inne-

bär inte heller att arbetsgivaren ensidigt får säga upp anställningsavtalet. Den nationella be-

stämmelsen innehåller även en regel i form av en begränsning som finns för att säkerställa 

arbetstagarens samtycke när automatiskt upphörande sker innan normal pensionsåldern 

uppnåtts. Vid en sådan situation är arbetsgivaren skyldig att försäkra sig om arbetstagaren 

samtycke. EU- domstolen menar att det på grund av dessa omständigheter anses rimligt att 

de tyska myndigheterna anser att den nationella bestämmelsen är lämplig och nödvändig 

för att uppnå de berättigade målen.141 

En klausul som den som är föremål för prövning ger arbetstagarna en form av anställnings-

trygghet och ett löfte om en förutsebar pensionering. Klausulen ger även arbetsgivaren 

möjlighet att påverka personalförvaltningen och den återspeglar avvägningen mellan avtals-

parternas olika berättigade intressen inom anställningsförhållandet. Den nationella be-

stämmelsen leder inte till att arbetstagaren måste lämna arbetsmarknaden helt och hållet. 

Eftersom det inte är ett obligatoriskt system för automatisk pensionering hindrar det inte 
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arbetstagaren att fortsätta vara yrkesverksam för att, som i målet, förbättra sin ekonomiska 

situation. Därmed är målet berättigat, lämpligt och nödvändigt.142 

3.5 Analys 

Den nationella bestämmelsen får endast röra villkoren för anställningsupphörande vid pen-

sionering och inte pensionsålder för att arbetslivsdirektivet ska vara tillämpligt. Finns inte 

syftet med en bestämmelse uttryckt i lagen måste information hämtas i andra källor och det 

är i Sveriges fall förarbetena. Den nationella bestämmelsen behöver inte ha samma form 

som direktivet eftersom det är upp till varje medlemsstat att välja form och tillvägagångs-

sätt. Exempelvis behöver en nationell bestämmelse inte innehålla en förteckning över när 

särbehandling på grund av ålder är berättigad som det finns i artikel 6.1 i arbetslivsdirekti-

vet. Avsaknaden av en förteckning ska inte heller leda till att bestämmelsen automatiskt inte 

är berättigad. För att en nationell bestämmelse ska vara förenlig med arbetslivsdirektivet 

måste syftet med bestämmelsen vara berättigat och medlen för att uppnå detta syfte måste 

vara lämpliga och nödvändiga. Nedan utreds vad som, enligt rättsfallen, krävs för att en be-

stämmelse ska vara berättigad, lämplig och nödvändig. 

För att en bestämmelse ska vara berättigad krävs det att bestämmelsen ska vara socialpolitisk 

och främja sysselsättningen, arbetsmarknad eller yrkesutbildning. Bestämmelsen ska vara av 

allmänintresse och inte syfta till att påverka arbetsgivarens situation även om det oftast blir 

följden. Att en nationell bestämmelse gynnar unga arbetstagare som har svårare att komma 

in på arbetsmarknaden gör också att bestämmelsen är berättigad. En arbetstagare som upp-

nått hög ålder kan inte alltid prestera på lika hög nivå som en yngre. En nationell bestäm-

melse, där anställning upphör efter pensionsålder uppnås, är berättigad eftersom bestämmel-

sen gör att en arbetsgivare slipper att förödmjuka en arbetstagare genom att säga upp denne 

på grund av låg prestationsnivå.  

Om den nationella bestämmelsen gör skillnad på uppsägning och avslutande är den lämplig 

och nödvändig eftersom anställningens avslutande blir en avtalsrättslig fråga. Bestämmelsen 

ska även beakta den anställdes ekonomiska situation efter det att anställningen upphört för 

att vara lämplig och nödvändig. Finns det inget i den nationella bestämmelsen som hindrar en 

arbetsgivare att anställa äldre personer eller som tvingar en arbetsgivare att ersätta arbetsta-

gare som uppnått pensionsåldern med en yngre arbetstagare är bestämmelsen lämplig. Finns 

                                                 
142 Rosenbladt dom. 
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en nationell bestämmelse där det inte finns något hinder för att en arbetstagare som upp-

nått pensionsåldern kan fortsätta sin yrkesverksamma karriär antingen hos den gamla ar-

betsgivaren eller hos en ny arbetsgivare är bestämmelsen nödvändig. Bestämmelsen leder 

med andra ord inte till att arbetstagaren lämnar arbetsmarknaden helt och hållet. Arbetsta-

garen får inte heller förlora sitt skydd mot åldersdiskriminering för att en bestämmelse ska 

vara nödvändig. 

Tolkningsmetoderna som EU-domstolen har använt är den semantiska tolkningsmetoden 

och den teleologiska tolkningsmetoden. Dessa har använts parallellt både för att avgöra om 

arbetslivsdirektivet är tillämpligt och för att avgöra om de nationella bestämmelserna är 

förenliga med arbetslivsdirektivet. För att avgöra om arbetslivsdirektivet är tillämpligt ser 

EU-domstolen till ordalydelsen i främst artiklarna 2 och 6 i arbetslivsdirektivet men i vissa 

fall ser de även till syftet i ingressen. De fall då EU-domstolen ser till ingressen har varit när 

part i frågan ansett att den nationella bestämmelsen faller in i ingressen. Specifikt har varit 

Age Concern England målet då part ansåg att bestämmelsen rör pensionsålder och enligt 

punkt 14 i ingressen är direktivet inte tillämpligt på regler om pensionsålder. I det fallet fick 

EU-domstolen se till syftet med direktivet.  

Vid avgörandet om en bestämmelse är berättigad, lämplig och nödvändig användes den teleolo-

giska tolkningsmetoden på den nationella bestämmelsen. Där var det syftet med den natio-

nella bestämmelsen som tolkades. Även en semantisk tolkning användes eftersom det var 

orden berättigad, lämplig och nödvändig som ska utreddes. Därmed såg EU-domstolen till or-

dalydelsen i arbetslivsdirektivet och syftet med de nationella lagarna. 

3.6 Avslutande kommentarer 

Ovan har rättsfallen rett ut begreppen berättigad, lämplig och nödvändig. Dessa är viktiga för 

analysen av den svenska bestämmelsen. Nedan i kapitel fyra kommer den svenska bestäm-

melsen att beskrivas för att sedan analyseras i kapitel fem. 
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4 LAS 

4.1 Inledning 

Efter analysen av hur de tre rekvisiten i arbetslivsdirektivet ska tolkas och tillämpas krävs 

en utredning av 67-årsregeln i LAS för att uppnå syftet. Det är därmed viktigt att förklara 

hur regeln ska tillämpas och att sedan reda ut bakgrunden till regeln.  

4.2 Bestämmelser 

4.2.1 Inledande bestämmelser 

De som omfattas av LAS är arbetstagare i allmän och enskild tjänst enligt 1 § 1 st. LAS. 

Däremot omfattas inte företagsledare, arbetsgivarens familj, anställda i arbetsgivarens hus-

håll och arbetstagare med anställningsstöd, skyddat arbete eller utvecklingsanställning enligt 

1 § 2 st. LAS.  

LAS är en semidispositiv lag vilket framgår av 2 § 1-2 st. LAS. Därmed är kollektivavtal och 

övriga avtal giltiga enbart om de är till arbetstagarens fördel. Däremot kan ett kollektivavtal 

förhandla bort en förmån mot en annan och anpassa bestämmelserna i lagen till de olika 

branscherna.143 I 2 § 3-4 st. LAS finns de paragrafer som det kan göras avvikelser ifrån ge-

nom kollektivavtal. Dessa paragrafer rör regler om tidsbegränsad anställning och provan-

ställning, turordningsreglerna och företrädesrätten vid återanställning. För dessa krävs det 

att parterna som slutit avtalet har ett kollektivavtal rörande andra frågor och det kollektiv-

avtalet ska ha slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. För de paragrafer 

som nämns i 2 § 4 st. LAS får det bara göras avvikelser genom kollektivavtal som slutits el-

ler godkänts av en central arbetstagarorganisation. 

4.2.2 67-årsregeln 

Enligt 32 a § LAS har en arbetstagare ”rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den 

månad då han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av denna lag”. Det betyder att en 

arbetstagare inte behöver frånträda sin anställning innan arbetstagaren fyllt 67. Efter fyllda 

67 år kan arbetsgivaren avsluta anställningen. Efter 67 års ålder förlorar arbetstagaren en 

del av sitt arbetsrättsliga skydd. Enligt 33 § 3 st. LAS har en anställd över 67 år endast en 

månads uppsägningstid och inte rätt till företrädesrätt vid turordning och återanställning.  

                                                 
143 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, 13., omarb. och kompletterade uppl., Nor-
stedts juridik, Stockholm, 2007, sid 57. 
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När regeln används behöver inte arbetsgivaren beakta reglerna om saklig grund vid upp-

sägning eftersom anställningen avslutas. Vid saklig grund måste arbetsgivaren lämna en er-

inran för att medvetandegöra för arbetstagaren att dennes agerande inte är acceptabelt.144 

Därefter kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren.145 Enligt 9 § LAS måste arbetsgivaren 

uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen om arbetstagaren begär 

det. 

När arbetsgivaren väljer att avsluta anställningsförhållandet med arbetstagaren på grund av 

67-årsregeln måste arbetsgivaren beakta regeln i 33 § LAS. Arbetsgivaren måste skriftligen 

lämna besked om att anställningen ska upphöra minst en månad innan arbetstagarens fö-

delsemånad. I LAS står det att det måste ske skriftligt men enligt förarbetena får även en 

muntlig underrättelse rättslig verkan.146  

Vill arbetsgivaren att den anställde ska behålla sin anställning lämnar arbetsgivaren ingen 

underrättelse och arbetstagare kvarstår automatiskt i sin anställning. Detta gäller även om 

arbetsgivaren glömmer att meddela arbetstagaren i tid.147 Vill arbetsgivaren senare att ar-

betstagaren ska lämna sin anställning gäller en månads uppsägningstid enligt 33 § LAS. 

LAS är som nämnts ovan semidispositiv. Det betyder att om det finns ett avtal där det 

framgår att arbetstagaren har rätt till att lämna sin anställning innan 67 års ålder är ett så-

dant avtal inte i strid med regeln i 32 a § LAS. Det beror på att regeln finns för att skydda 

arbetstagaren mot att tvingas lämna sin anställning innan arbetstagaren fyllt 67 år.  

I DiskL är ålder en diskrimineringsgrund och det är därmed förbjudet att diskriminera en-

ligt 1 kap. 1 § DiskL. I 2 kap. 1 § DiskL står det att arbetsgivare inte får diskriminera arbets-

tagare, arbetssökande, praktikant och inhyrd personal. Den delen av DiskL strider mot 67-

årsregeln där man får be en arbetstagare lämna sin anställning på grund av ålder. Enligt 2 

kap. 2 § 4 p. DiskL hindrar inte förbudet ”särbehandling på grund av ålder, om den har ett 

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

tet”. Här upprepas rekvisiten som, enligt EU-rätten, måste vara uppfyllda för att en be-

stämmelse som är diskriminerande ska ses som särbehandling och undantas. 

                                                 
144 Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 7., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2005, sid. 116. 

145 Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 7., [rev.] uppl., sid 119. 

146 Regeringens proposition (prop.) 2000/01:78 sid. 13. 

147 Prop. 2000/01:78 sid. 13. 
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4.3 Syftet med 67-årsregeln  

Pensionssystemet i Sverige bygger på principen att hela livets inkomster påverkar pensio-

nen. Syftet med den principen är att en arbetstagare ska kunna påverka sin pension under 

en längre tid och även påverka och förbättra sin pension efter det att pensionsåldern, 65 år, 

är uppnådd. För att kunna uppnå principen måste arbetshindren elimineras för den tilltänk-

ta målgruppen och med andra ord höja åldern för avgångsskyldighet.148 

Regeringen ansåg att det var den enskildes rättighet att kunna välja vid vilken ålder indivi-

den vill gå i pension och därmed kunna påverka sin pension medan flera remissinstanser 

menade att många individer går i pension i förtid och inte orkar arbeta till 65 års ålder. Re-

missinstanserna ansåg därför att det inte förelåg något behov av någon lagstiftning men att 

det däremot är viktigt att den som kan och vill ska få arbeta efter 65.149  

Regeringen ansåg även att möjligheten att arbeta till 67 år skulle regleras genom kollektivav-

tal men eftersom inga åtgärder vidtogs blev det nödvändigt att införa en lagändring i LAS. 

Det är viktigt att påpeka att rätten att gå i pension vid 65 års ålder fortfarande finns och att 

inga andra ändringar görs beträffande hur pensionen ska beräknas.150 

Alltså är syftet med 67-årsregeln att ge individen rätt att påverka och förbättra sin pension 

genom att arbeta fram till 67 års ålder. Det förklarar däremot inte varför det i Sverige finns 

en ålder för när en anställning får avslutas.  

I Sverige finns regler om att den som är bosatt och arbetar i Sverige är berättigad till pen-

sionsförmåner enligt avdelning A 5:9 och 6:6 Socialförsäkringsbalken (2010:110). Från det 

att en individ fyller 61 har denne rätt till pension enligt avdelning E 56:3 Socialförsäkrings-

balken. Enligt avdelning E 56:4 Socialförsäkringsbalken måste individen ansöka om pen-

sion.  

För att uppnå syftet med en åldersgräns måste Sveriges historia att beaktas. Sverige var un-

der medeltiden ett bondesamhälle och alla arbetade tills de inte orkade mer och sedan fick 

de gamla arbetstagarna bli försörjda av barn eller sitta på tiggarbänken.151 Senare under 

                                                 
148 Prop. 2000/01:78 sid. 25. 

149 Prop. 2000/01:78 sid. 25. 

150 Prop. 2000/01:78 sid. 26. 

151 Aronsson, Gunnar & Kilbom, Åsa (red.), Arbete efter 45: historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv på äld-
re i arbetslivet, Arbetslivsinstitutet, Solna, 1996, sid 26-27. 
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1700-talet, även då var Sverige ett bondesamhälle, upprättades kontrakt där den gamla per-

sonen lämnade hushållet och skaffade eget men att barnen försåg föräldrarna med exem-

pelvis mat och ved. Arbetsplikten låg därmed på de yngre.152 Dessa kontrakt kallades un-

dantagskontrakt och de inträdde när den äldre generationen var ca 55-60 år. På 1800-talet 

industrialiserades Sverige och undantagssystemet ersattes med pensionsförsäkringar. På 

1800-talet ökade även antalet äldre och åldersförsörjning blev en fråga för regeringen.153  

1913 kom reformen om allmän folkpension. I lagen om allmän pensionsförsäkring stod det 

i 2 § att lagen träder i kraft vid ”varaktig oförmåga till arbete och senast vid fyllda sextiosju 

år, även om varaktig arbetsoförmåga” inte föreligger vid 67 års ålder. I andra stycket i den-

na paragraf kunde varaktig arbetsoförmåga uppkomma till följd av bl. a ålder. Lagens än-

damål var att ge den som inte orkar en pension.154  

Det torde dock vara så att syftet med åldersgränsen är att kroppen inte orkar mer efter att 

ha arbetat ett helt liv. När det infaller skyddar lagstiftningen pensionärens ekonomi. I Sve-

rige har regeln om att pension inträder vid 67 års ålder funnits sedan 1913 och historiskt 

sett har arbetare pensionerats runt 55-65 års ålder. Regeln har enligt 1974 års lagförslag till-

kommit för att reglera hur avgång för pensionering ska gå till. Vid tidpunkten för lagförsla-

get fanns andra regler i Lag om allmän pensionsförsäkring om när pensionsavgången skulle 

ske.155  Skillnaden från den regeln till dagens regel är att arbetstagaren kan fortsätta sin an-

ställning hos den nuvarande arbetsgivaren eller, om denne inte vill att anställningen ska 

fortsätta, hos ny arbetstagare. Därmed föreligger inte obligatorisk pensionsavgång.  

4.4 Avslutande kommentarer  

I det här avsnittet har LAS bestämmelser utretts. Även syftet med lagen har utretts. Nedan 

kommer de tre rekvisiten berättigad, lämpliga och nödvändiga, som nämnt under kapitlet om 

EU-rätten, att analyseras utifrån ett svenskt perspektiv och genom analysen ska frågan om 

Sverige kan ha ett sådant undantag som 67-årsregeln att besvaras. 

                                                 
152 Aronsson, Gunnar & Kilbom, Åsa (red.), Arbete efter 45: historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv på äld-

re i arbetslivet, Arbetslivsinstitutet, Solna, 1996, sid. 27-28. 

153 Lindstedt, Anders & Marcus, Moritz, Lag om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913: med anmärkningar, his-
torik och sakregister, Norstedt, Stockholm, 1913 sid. 1. 

154 Lindstedt, Anders & Marcus, Moritz, Lag om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913: med anmärkningar, his-
torik och sakregister, Norstedt, Stockholm, 1913, sid. 10. 

155 Proposition 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag om anställningsskydd, m.m.; given Stock-
holms slott den 25 maj 1973, sid. 64, 273. 
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5 Kan Sverige ha ett undantag såsom 67-årsregeln? 

5.1 Inledning 

I Sverige har vi som nämnts ovan en regel att en arbetstagare får arbeta med fullt anställ-

ningsskydd fram till 67 års ålder. Efter det att arbetstagaren uppnått 67 års ålder förlorar 

arbetstagaren en del av sitt anställningsskydd från LAS och arbetsgivaren har rätt att avsluta 

anställningen. I det här kapitlet ska frågan om Sverige kan ha ett sådant undantag såsom 67-

årsregeln besvaras. Regeln kan vara oförenlig med arbetslivsdirektivet och därmed EU-

rätten. För att uppnå syftet måste det först ske en analys angående huruvida arbetslivsdirek-

tivet är tillämpligt. Om det är tillämpligt ska de tre rekvisiten analyseras utifrån ett svenskt 

perspektiv. 

5.2 Är arbetslivsdirektivet tillämpligt? 

Enligt arbetslivsdirektivets artikel 3 ska arbetslivsdirektivet vara tillämpligt på alla personer 

vad beträffar anställnings- och arbetsvillkor och i det inbegrips avskedande och löner. I Pa-

lacios de la Villa byter EU-domstolen ut ordet avskedande mot ordet uppsägning och slår fast 

att om en nationell bestämmelse påverkar längden på den anställdes anställningsförhållande 

ska arbetslivsdirektivet vara tillämpligt på bestämmelsen. EU-domstolen har i Age Concern 

England fastställt att nationella bestämmelser som rör villkoren för anställningens upphö-

rande ska omfattas av arbetslivsdirektivet. 

Enligt den svenska lagen framgår det att en arbetstagare har rätt att arbeta fram till den da-

gen arbetstagaren fyller 67 år. Efter det att arbetstagaren uppnått 67 års ålder är det upp till 

arbetsgivaren om den anställde ska behålla sin anställning eller ej. Därmed påverkar 67 års 

regeln längden på arbetstagarens anställningsförhållande. Längden på anställningsförhållan-

det påverkas oavsett om arbetstagaren får fortsätta efter 67 års ålder eller ej. Därmed faller 

alla bestämmelser och regler som rör när en anställning ska upphöra in under anställnings-

förhållandes längd. 

Även villkor för hur anställningen ska avslutas finns i den svenska regeln. I 33 § LAS lag-

stadgas det om när arbetstagaren får använda regeln och under vilka former. Beskedet mås-

te enligt paragrafen lämnas skriftligt och minst en månad före den anställdes födelsemånad. 

Det saknar betydelse för tillämpningsutredningen att det i förarbetena står att beskedet 

även kan lämnas muntligen eftersom regeln fortfarande rör villkoren för anställningens 

upphörande. 
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Direktivet är därmed tillämpligt på den svenska bestämmelsen. Som nämnt ovan i kapitel 4 

saknar det betydelse att den svenska regeln inte har en förteckning över tillåten särbehand-

ling på grund av ålder eftersom det är upp till varje medlemsstat att välja form och tillväga-

gångssätt för implementeringen av direktivet. Förteckningen i artikel 6.1 i arbetslivsdirekti-

vet finns där som vägledning. Avsaknaden av en sådan förteckning gör inte heller att Sveri-

ges 67-årsregel inte ska ses som motiverad. Därför ska de tre rekvisiten nu analyseras för att 

avgöra om regeln är förenlig med EU-rätten eller ej. 

5.3 De tre rekvisiten 

5.3.1 Berättigad 

För att en nationell regel ska vara berättigad måste bestämmelsen vara socialpolitisk och röra 

sysselsättningen, arbetsmarknaden eller yrkesutbildningen i en medlemsstat. Den nationella 

regeln får inte syfta till att påverka arbetsgivarens situation utan vara av allmänt intresse. 

Det saknar betydelse om följden blir att den nationella bestämmelsen påverkar arbetsgiva-

rens situation. Däremot blir oftast följden av en regel såsom 67-årsregeln att arbetsgivarens 

situation blir mer flexibel.  

I Rosenbladt ansåg EU-domstolen att om den nationella bestämmelsen har använts i årti-

onden oberoende av sociala eller demografiska förhållanden och oavsett situationen på ar-

betsmarknaden ska bestämmelsen vara berättigad. EU-domstolen påpekade även att be-

stämmelsen borde gynna en grupp som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ta 

bort eventuell förödmjukelse av arbetstagare som inte kan prestera för att vara berättigad. 

Därmed borde alla tre delar vara uppfyllda för att bestämmelsen ska vara berättigad eller om 

bestämmelsen endast är socialpolitisk och rör sysselsättning, arbetsmarknad eller yrkesut-

bildning. Det sistnämnda har på egen hand lett till att bestämmelsen är berättigad. Därmed 

bör det räcka om 67-årsregeln antigen är socialpolitisk eller uppfyller de tre krav i Rosenb-

ladt-målet. Båda alternativen kommer att analyseras nedan. 

I Sverige uppnås pensionsåldern vid 65 års ålder men en arbetstagare har rätt att arbeta 

fram till slutet på den månad då denne fyller 67 år. Syftet med den två åriga förlängningen 

av pensionsavgången är att hela livets inkomster påverkar pensionen och det ska vara upp 

till individen att påverka och förbättra sin pension även efter det att denne fyllt 65 år. Det 

bör även uppmärksammas att flera remissinstanser, fackföreningar såsom LO, TCO och 

SAF, påpekade att många inte vill arbeta mer än till 65 års ålder och ansåg att regeln är 

onödig. Syftet med åldersgränsen har varit att ge de äldre ett ekonomiskt skydd när krop-
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pen inte orkar mer och det ansågs i 1913 års lag om allmän pensionsförsäkring vara vid 67 

års ålder.  

Det första som analyseras är om bestämmelsen har ett socialpolitiskt mål som rör syssel-

sättningspolitiken, arbetsmarknaden eller yrkesutbildningen. Enligt mig kan detta ses på två 

sett. Det ena är att bestämmelsen påverkar hur det ser ut på arbetsmarknaden eftersom re-

geln påverkar längden på den yrkesversamma karriären. Det andra sättet är att inte påverkar 

sysselsättningspolitiken eftersom det inte finns något syfte med att fördela arbetena mellan 

generationerna som i Palacios de la Villa. Det förstnämnda argumentet är ett svagare argu-

ment eftersom syftet med den svenska bestämmelsen är att skydda äldre och ge dem en 

ekonomisk trygghet. Målet som ska uppnås är visserligen socialpolitiskt men det rör livet 

efter yrkesverksamhet. Därmed rör inte målet sysselsättningen eller arbetsmarknaden efter-

som det inte har som syfte att exempelvis minska arbetslösheten eller fördela arbetet mellan 

generationerna. Därför är målet, enligt min mening, inte berättigat. 

Eftersom målet inte enligt Palacios de la Villa rekvisitet är uppfyllt ska nu Rosenbladt krite-

rierna analyseras. Som framgår av Sveriges historia har arbetstagare gått i pension senast vid 

67 års ålder. Fram till dagens 67-årsregel var det obligatorisk pensionsavgång. Pensionsav-

gång vid 67 års ålder har funnits lagstadgad i nästan 100 år och därmed tillämpats oberoen-

de av hur arbetsmarknaden ser ut och oberoende av de sociala och demografiska förhållan-

den som funnits genom århundradet. Därmed anses krav ett av tre som uppfyllt för att en 

nationell bestämmelse ska vara berättigad. 

När en arbetstagare uppnår pensionsåldern och arbetsgivaren väljer att anställningen ska 

upphöra uppstår det för det mesta en vakant plats på arbetsplatsen. Anledningen till varför 

arbetsgivaren vill att anställningen ska upphöra kan argumenteras men ett möjligt svar kan 

vara att det beror på arbetstagarens prestation. En arbetsgivare vill för det mesta ha perso-

nal som presterar på en hög nivå och om en arbetstagare, som eftersträvar arbete efter pen-

sionsåldern, presterar på en hög nivå vid 67 års ålder torde det vara troligt att denne får be-

hålla sin tjänst. Det bör även påpekas att, som flera remissinstanser i förarbetena till 67-

årsregeln påpekat, många arbetstagare går i pension vid 65 år och ibland även tidigare. Den 

vakanta platsen som då uppstår på arbetsplatsen går därmed till en yngre person. Yngre kan 

även innefatta en arbetstagare som är 45-50 eftersom det är yngre än 67. Frågan är om re-

geln gynnar unga arbetstagare, alltså arbetstagare från den yngre genrationen i 20-30 års ål-

der, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  
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Exempelvis om det på en arbetsplats finns 8 anställda varav 2 närmar sig pensionsåldern, 2 

är 50-60 år, 2 är 40-50 och de sista 2 är mellan 30-40 år. När de äldre går i pension är det 

mest troligt att arbetsgivaren antingen letar efter ersättare genom att befordra en av medar-

betarna, om den pensionerade arbetstagaren exempelvis hade en högre position på företa-

get, eller söker efter en ny arbetstagare. Ett annat alternativ skulle även kunna vara att ar-

betsgivaren inte väljer att ersätta platsen. Om arbetsgivaren ersätter platsen med en intern 

finns en ny vakant plats som även den måste tillsättas. Arbetsgivaren kan välja ålder på den 

anställde men det är mer troligt att arbetsgivaren väljer en person som kommer finnas kvar 

i företaget under en lång tid eftersom det kostar både tid och pengar att rekrytera en arbets-

tagare. Därför är det enligt min mening troligt att arbetstagaren väljer en yngre person i 20-

30 års ålder eftersom de har hela sitt yrkesverksamma liv framför sig. Den svenska regeln 

borde alltså anses gynna den yngre generationen eftersom det blir de som ersätter pen-

sionsgenerationen. 67-årsregeln uppfyller därmed krav nummer två av Rosenbladt kraven 

för att en nationell bestämmelse ska vara berättigad. 

Det finns andra mer humana konsekvenser av att arbetsgivaren väljer att avsluta anställ-

ningsförhållandet när en arbetstagare, som uppnått 67 års ålder, presterar dåligt. Det kan 

vara förnedrande för arbetstagaren att bli uppsagd på grund av att denne presterar dåligt. 

Därför är en bestämmelse berättigad om den förhindrar denna form av förödmjukelse. Ef-

tersom arbetsgivaren inte behöver säga upp arbetstagaren och då beakta reglerna om saklig 

grund behöver inte arbetsgivaren uppge varför anställningen ska avslutas. Därför är även 

detta kriterium uppfyllt. 

Alltså är 67-årsregeln berättigad enligt Rosenbladt kriterierna och en analys om huruvida re-

geln är lämplig och nödvändig måste ske för att avgöra om Sverige kan ha en sådan regel. 

5.3.2 Lämpligt och nödvändigt 

Lämpligt och nödvändigt avgörs både separat och tillsammans och eftersom dessa rekvisit i 

vissa fall avgörs tillammans kommer de att behandlas i samma avsnitt. Däremot kommer 

rekvisiten att först analyseras i de delar där de behandlas separat och sedan där de behand-

las tillsammans. I Palacios de la Villa-målet beaktas endast den ekonomiska situationen för 

att avgöra om bestämmelsen är lämplig och nödvändig. I Rosenbladt tas flera olika omstän-

digheter upp plus omständigheten i Palacios de la Villa för att avgöra om bestämmelsen är 

lämplig och nödvändig. Däremot tas dessa omständigheter upp i olika frågor och medlen bor-

de anses som lämpliga och nödvändiga även om inte alla kriterium är uppfyllda.  
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Det bör även påpekas att i Rosenbladt är det en klausul i ett kollektivavtal som är uppe för 

prövning och inte en lagregel som 67-årsregeln. Enligt Palacios de la Villa har medlemslän-

derna och arbetsmarknadens parter ett stort utrymme för att avgöra vilka arbetsmarknads-

politiska mål som ska uppnås och på vilket sett målen ska uppnås. Därmed saknar det be-

tydelse att 67-årsregeln är lagstadgad eftersom det är upp till Sverige som medlemsstat att 

avgöra hur bestämmelsen ska regleras.156 

För att en nationell bestämmelse ska vara lämplig får den inte tvinga en arbetsgivare att er-

sätta en arbetstagare som uppnått pensionsåldern med en yngre arbetstagare. I 32 a § LAS 

står det att en arbetstagare har rätt att behålla sin anställning fram till 67 års ålder. Regeln 

finns för att skydda arbetstagaren fram till 67 års ålder och efter det att 67 års ålder är upp-

nådd kan arbetsgivaren avsluta anställningsförhållandet. Följden kan därmed bli att arbets-

givaren avslutar anställningsförhållandet med arbetstagaren som uppnått 67 års ålder och 

ersätter denne med en yngre förmåga. Däremot finns det inget i lagen som tvingar arbets-

givaren att ersätta den äldre arbetstagaren. Alltså är första kriteriet för lämplighet uppfyllt. 

Den nationella bestämmelsen får inte leda till att arbetstagaren måste lämna arbetsmarkna-

den och arbetstagaren måste därmed ha möjlighet till att fortsätta sin yrkeskarriär antingen 

hos en ny arbetsgivare eller hos den gamla. Som ovan nämnt står det i 67-årsregeln att en 

arbetstagare har rätt till att kvarstå sin anställning fram till 67 års ålder. Det betyder att rät-

tigheterna finns fram till 67 års ålder men lagen hindrar inte att en arbetsgivare väljer att 

behålla den anställde efter det att denne fyllt 67 år. Om den nuvarande arbetsgivaren väljer 

att avsluta anställningsförhållandet kan arbetstagaren söka arbete hos en ny arbetsgivare.  

Det finns inget i LAS som hindrar en arbetsgivare att anställa någon som uppnått pen-

sionsåldern. Däremot är det mindre troligt att en arbetsgivare väljer att anställa en person 

som uppnått 67 års ålder. En förklaring till det torde vara att en rekrytering är kostsam och 

att rekrytera en person som det råder stor osäkerhet om denne kommer kunna arbeta un-

der en längre tid. Däremot finns ingen regel om obligatorisk pensionsavgång och därför 

anses medlet som nödvändigt enligt detta kriterium. 

Nästa kriterium för att bestämmelsen ska falla in under nödvändigt är att arbetstagaren inte 

får förlorar sitt skydd mot åldersdiskriminering. I DiskL är ålder en diskrimineringsgrund 

                                                 
156 För ett liknande resonemang se Tommy Iseskog, I februari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Tommy 

Iseskog om den så kallade 67-årsregeln, mot bakgrund av ett aktuellt avgörande från EU-domstolen, Blendow Lexnova 
Expertkommentar – arbetsrätt, februari 2012. 
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men särbehandling på grund av ålder är inte åldersdiskriminering om det finns ett berättigat 

mål och medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga. De tre rekvisiten upprepas 

och arbetstagaren är endast undantagen från åldersdiskriminering vid sådana tillfällen. Även 

om arbetstagarens anställning upphör i samband med 67 års ålder är arbetstagaren skyddad 

mot åldersdiskriminering i övriga fall. Därmed är medlen för att uppnå regeln enligt detta 

kriterium nödvändigt. 

För att en bestämmelse ska ses som lämplig och nödvändig ska den göra skillnad på avslutan-

de och uppsägning. Det gör den svenska 67-årsregeln. Där regleras anställningens avslutan-

de och om en arbetsgivare vill att den anställde ska sluta tidigare måste arbetsgivaren beakta 

reglerna om uppsägning och saklig grund i LAS. I Rosenbladt påpekade EU-domstolen att 

frågor om anställnings avslutande är en avtalsrättslig fråga där parterna på arbetsmarknaden 

kan använda sig av bestämmelsen.  

I Sverige är regeln dispositiv och får frångås endast om det är till arbetstagarens fördel. Ett 

exempel kan vara att en klausul i ett avtal ger en arbetstagare rätt att sluta tidigare men inte 

kräver att arbetstagaren gör det. Ett exempel kan även vara att den anställde får vara kvar 

på arbetsplatsen efter 67 års ålder om denne vill det. Det är svårt att avgöra om 67-

årsregeln faller in under detta kriterium eftersom den avtalsrättsliga frågan endast gäller om 

det är till arbetstagarens fördel. Dock torde det vara så att det ses som en avtalsrättslig fråga 

eftersom det ändock i viss del går att avtala om till skillnad från uppsägning.157 Med bak-

grund till det torde även detta kriterium vara uppfyllt.  

Bestämmelsen måste beakta den ekonomiska situationen som uppstår efter anställningen 

upphört för att vara lämplig och nödvändig. I Sverige finns regler om att den som bor och ar-

betar i Sverige har rätt till pension. En individ har rätt att från 61 års ålder ansöka om pen-

sion. En anställd som faller in under svenska arbetsrättsliga regler arbetar garanterat i Sveri-

ge och uppfyller kraven för att få pension. Därmed är den anställde som faller in under 67-

årsregeln garanterad ekonomisk kompensation efter sitt yrkesverksamma liv. Alltså är 67-

årsregeln enligt detta kriterium både lämplig och nödvändig. 

                                                 
157 Paragraferna om uppsägning finns inte i 2 § LAS som uppger vilka paragrafer som det får göras avvikelser 

ifrån genom avtal. 
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5.4 Avslutande kommentarer 

Arbetslivsdirektivet är tillämpligt på 67-årsregeln och regeln har enligt ovanstående argu-

mentation ett berättigat mål och medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga. Alltså 

är 67-årsregeln förenlig med EU-rätten. Nedan följer en analys angående om vi bör behålla 

lagen eller inte. Det sker även en analys om lagen är optimal med hänsyn till ålder och om 

det finns möjligheter att höja eller sänka åldern. 
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6 Följdfrågor 

6.1 Inledning 

Eftersom 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten har Sverige implementerat direktivet kor-

rekt. Därmed behöver Sverige inte ändra lagen vilket hade varit konsekvensen om 67-

årsregeln inte varit förenlig med direktivet. Frågan som dock bör ställas är om Sverige, bara 

för att lagen är förenligt med EU-rätten, borde behålla lagen. Även frågan om lagen är op-

timal som den ser ut i dag med hänsyn till ålder analyseras. I den sistnämnda frågan inbe-

grips även en analys angående hur stor frihet Sverige har att sänka eller höja åldern. 

6.2 Borde Sverige behålla lagen? 

Syftet med lagen är att ge individer möjlighet att förbättra sin pension två extra år från det 

att individen uppnått pensionsåldern. Lagen är enligt min mening en optimal lag. Den ger 

ett förlängt anställningsskydd till en anställd som väljer att förbättra sin pension och lev-

nadsstandard efter uppnådd pensionsålder. Enligt remissinstanserna till förarbetet till lagen 

är det är en minoritet som väljer att arbeta fram till 67 år. Därför anser jag att det är av stor 

vikt att skydda dessa individer. 

Det finns både fördelar och nackdelar med lagen så som den ser ut i dag. Fördelarna för 

arbetsgivaren är att denne vet när det behövs ändras i personalstyrkan. Om arbetstagaren 

påvisar att denne vill arbeta fram till 67 års ålder vet arbetsgivaren att arbetstagaren inte be-

höver ersättas på minst två år. Vill arbetstagaren fortsätta därefter är det upp till arbetsgiva-

ren att avgöra om arbetstagaren ska vara kvar eller ej. Vill arbetsgivare då behålla arbetsta-

garen kan de avtala fram hur länge den anställde ska vara kvar för att arbetsgivaren på så 

sätt vet när det behövs ändringar i personalstyrkan. En annan fördel för arbetsgivaren är att 

denna kan bli av med en högavlönad äldre arbetstagare som presterar dåligt och på så sätt 

minska omkostnaderna i företaget.  

En nackdel för arbetsgivaren är det mottsatta om arbetsgivaren absolut inte vill behålla ar-

betstagaren och arbetstagaren vill behålla sin anställning till 67 års ålder. En annan nackdel 

är även om arbetsgivaren vill planera 5 år framåt och inte vet om den anställde vill arbeta 

kvar till 67 år eller ej. 

För arbetstagaren är det positivt att denne kan förutsäga när pensionen infaller. Arbetstaga-

ren kan då planera sitt liv efter pensionen exempelvis tillsammans med respektive. Regeln 

är även till fördel för arbetstagaren eftersom den ger denne rätt att förbättra sin pension 
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fram till 67 år. Däremot om arbetstagaren vill fortsätta arbeta efter 67 år och arbetsgivaren 

inte väljer att förlänga anställningen kan det bli svårt att hitta en ny arbetsplats. Det är där-

med inte sagt att det inte går men enligt min åsikt blir det svårare eftersom det är osäkert 

hur länge arbetstagaren kan fortsätta arbeta. Följden av att det blir svårare att erhålla nytt 

arbete är att det därmed blir svårt att ytterligare förbättra pensionen efter 67 år. 

Jag anser att fördelarna väger över nackdelarna för arbetstagaren. Arbetsgivarens fördelar 

respektive nackdelar är inte av relevans eftersom det är arbetstagare som skyddas genom 

LAS. Att skyddet förlängs från 65 till 67 års ålder gynnar arbetstagaren mer än det miss-

gynnar. Sen 2001 har antalet arbetstagare över 65 år tredubblats och var femte över 65 år 

arbetar.158 Eftersom antalet arbetstagare över 65 ökar behövs en lag som skyddar dessa äld-

re arbetstagare. Därför anser jag att 67-årsregeln i LAS behövs och ska finnas kvar.  Att det 

blir svårare att erhålla arbete efter 67 år är ett argument för att höja åldern i LAS. Det 

kommer att analyseras nedan. Frågan som bör ställas är om 67 års ålder är den åldersgrän-

sen som är mest lämplig. 

6.3 Hur bör lagen se ut? 

6.3.1 Höjd ålder 

Genom analysen framkom att 67-årsregeln är förenlig med arbetslivsdirektivet. En fråga 

som följer av detta är om det skulle vara annorlunda om pensionsåldern höjdes till 75 år. 

Frågan uppkommer med tanke på den aktuella debatten på ämnet.159 Svaret på frågan om 

en förhöjd pensionsålder påverkar svaret på analysen är oklar. Det beror på att den nya re-

gelns uppbyggnad i dagsläget grundar sig endast på spekulationer. Om den nya regeln om 

arbete till 75 år följer dagens 67-årsregel kommer den vara förenlig med arbetslivsdirektivet.  

Debatten har handlat om att förlänga yrkeslivet och att det därmed blir ett tvång att arbeta 

10 år längre än i dagsläget. Frågan är om en 75-årsregel skulle kunna vara oförenlig med ar-

betslivsdirektivet. Det gäller fortfarande anställningens längd och därmed är arbetslivsdirek-

tivet tillämpligt.  Frågan är om det är åldersdiskriminering. Det bör anses att det inte är ål-

dersdiskriminering eftersom personen inte blir annorlunda behandlad än någon annan i en 

jämförbar situation. En 70-åring blir inte behandlad annorlunda än en 60-åring. Inte heller 

blir det indirekt diskriminering eftersom det inte är en bestämmelse som är skenbart neutral 

                                                 
158 Linda Wahlman, Fler fortsätter arbeta efter 65, Välfärd nr 4, 2010, sid. 14-15, sid.14-15. 

159 Ewa Stenberg, ”Fler måste byta karriär mitt i livet” hämtad från http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-
maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet publicerad 2012-02-07, besökt 2012-04-17. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
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men exkluderar en grupp individer. Om det blir en 75-årsregel inkluderar bestämmelsen i 

stället en grupp individer som genom 67-årsregeln var exkluderade. Eftersom det inte finns 

någon åldersdiskriminering behövs ingen utredning om målet är berättigat och medlen för 

att uppnå målet lämpliga och nödvändiga. Även om det hade behövts en sådan utredning 

så hade den visat att regeln är förenlig med EU-rätten förutsatt att det endast är åldern som 

förlängs och syftet med regeln är densamma.  

Syftet med att arbeta till 75 är att medborgarna i Sverige lever allt längre och att vartannat 

barn som föds kommer att leva till ca 100 år.160 Följden av att arbeta till 65 år och sedan 

leva ca 35 år till är att det blir mindre pension. Syftet med 67-årsregeln är att ge individer 

möjlighet att förbättra sin pension och genom att arbeta till 75 år ökar levnadsstandarden 

avsevärt eftersom det är 10 år mer att både få högre inkomstpension men även högre tjäns-

tepension. Även möjligheten att spara 10 år längre på sin privata pension gör att arbetstaga-

ren får en högre pension efter pensionering. Konsekvensen för samhället blir, som statsmi-

nister Reinfeldt säger, att möjligheten till utbildning senare i livet måste ändras för att möj-

ligöra ett karriärsbyte under den senare halvan av yrkeslivet. Statsministern anser även att 

ett karriärsbyte är lämpligt när arbetet blir för stressigt eller för tungt.161  

Enligt min mening bör åldersgränsen höjas. Det är förenligt med arbetslivsdirektivet efter-

som, som analysen visade, det inte har någon betydelse om vilken ålder den nationella be-

stämmelsen hänvisar till. I rättsfallen behandlas olika åldrar men resultatet blir detsamma. 

Det är syftet bakom som bör beaktas. En höjning resulterar i att en mindre grupp blir på-

verkade av åldersgränsen. Däremot anser jag att de som faktiskt inte kan arbeta när de blir 

äldre ska ha möjlighet att gå i pension tidigare precis som i dagsläget då arbetstagare kan 

ansöka om pension från 61 års ålder. 

6.3.2 Sänkt ålder 

Syftet med den eventuella sänkningen skulle självklart påverka regelns förenlighet med EU-

rätten. Med tanke på det ovan anförda är det enligt min mening inte lämpligt att sänka ål-

dern. Själva höjningen syftar till att förbättra livet efter det yrkesverksamma livet. Det är en-

                                                 
160 Ewa Stenberg, ”Fler måste byta karriär mitt i livet” hämtad från http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-

maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet publicerad 2012-02-07, besökt 2012-04-17. 

161 Ewa Stenberg, ”Fler måste byta karriär mitt i livet” hämtad från http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-
maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet publicerad 2012-02-07, besökt 2012-04-17. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
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ligt min mening svårt att spekulera i vad ett syfte skulle kunna vara men en sänkning skulle 

indirekt syfta till att förändra livet efter pensionering till det sämre. 

 En sänkning skulle även innebära åldersdiskriminering på grund av att bestämmelsen en-

dast grundar sig på ålder. För att regeln ska anses som berättigad ska syftet vara att främja 

sysselsättningen eller att gynna yngre arbetstagare, användas oavsett demografiska eller so-

ciala förhållanden och oavsett hur arbetsmarknaden ser ut. Enligt min mening är det svårt 

att se att en regel som minskar antalet arbetssökande främjar sysselsättningen. Det blir vis-

serligen mindre arbetssökande eftersom de äldre ses som pensionärer men regeln främjar 

inte sysselsättningen. Regeln kommer inte, enligt min mening, falla in under kriteriet att den 

använts oavsett hur arbetsmarknaden ser ut eftersom Sverige under nästan 100 år använt 

67 år och vid ett enstaka tillfälle använt 65 år. Frågan är hur långt ner åldern skulle kunna 

sjunka innan regeln faller utanför det sistnämnda kriteriet. Min åsikt är att åldern kan sjunka 

till 65 eftersom det vid ett enstaka tillfälle har använts och på grund av att det är pensions-

åldern i Sverige. Under 65 anser jag inte är möjligt att sänka till eftersom pensionsåldern 

därmed sjunker till en ålder som aldrig använts och därmed uppfylls inte kriteriet från Ro-

senbladt. 

Att sänka åldern anser jag inte är något alternativ. Pensionen är som nämnt ovan inkomst-

baserad och om längden på det yrkesverksamma livet förkortas minskar pensionen. Be-

folkningen i Sverige lever också allt längre.162 Följden av att befolkningen lever längre och 

att pensionen minskas blir att levnadsstandarden blir lägre.  

6.4 Avslutande kommentarer 

67-årsregeln ska enligt min mening behållas. Den ger äldre arbetstagare anställningsskydd 

och arbetstagaren en möjlighet att förbättra sin pension efter pensionsåldern uppnåtts. 

Däremot anser jag att åldern bör höjas. Detta kan göras utan att regeln blir oförenlig med 

EU-rätten eftersom syftet och medlen för att uppnå syftet är desamma. En sänkning där-

emot är enligt min åsikt oförenlig med EU-rätten. Vid en sänkning ändras syftet och det 

nya syftet kan inte enligt mig anses vara berättigat. 

                                                 
162 Pressmedelande från SCB nr 2011:72, http://www.scb.se/Pages/PressRelease____310406.aspx, publice-

rad 2011-03-17, besökt 2012-05-02. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____310406.aspx
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7 Slutsats 

Arbetslivsdirektivet är tillämpligt på 67-årsregeln eftersom regeln påverkar längden på an-

ställningsförhållandet. Regeln rör även villkoren för anställningens upphörande och omfat-

tas även på denna grund av arbetslivsdirektivet. Det behövs heller ingen förteckning, likt 

den i artikel 6 i arbetslivsdirektivet, i 67-årsregeln för att direktivet ska vara tillämplig. 

För att regeln inte ska vara oförenlig med direktivet måste syftet med regeln vara berättigat 

och medlen för att uppnå syftet vara lämpliga och nödvändiga. En regel är berättigad om den 

antingen uppfyller kriterierna i Rosenbladt eller kriteriet i Palacios de la Villa. 

För att regeln ska vara berättigad enligt Rosenbladt ska regeln använts oavsett demografiska 

eller sociala förhållanden och oavsett hur arbetsmarknaden sett ut. Pensionsavgång vid 67 

års ålder har varit lagstadgad i snart 100 år. Bestämmelsen måste gynna en grupp som har 

svårt att komma in på arbetsmarknaden och regeln gynnar unga arbetstagare. Bestämmel-

sen måste även eliminera förödmjukelsen som kan uppstå om en äldre arbetstagare blir 

uppsagd på grund av låg prestationsnivå viket regeln gör. Regeln är berättigad enligt kriteri-

erna i Rosenbladt. Enligt Palacios de la Villa ska regeln vara socialpolitisk och röra syssel-

sättning, arbetsmarknad eller yrkesutbildning vilket regeln inte gör och därmed inte är berät-

tigad enligt kriteriet i Palacios de la Villa. Eftersom regeln uppfyller kriterierna i Rosenbladt 

kan utredningen fortsätta. 

Medlen för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga om de inte tvingar en arbetsgivare er-

sätta en äldre arbetstagare med en yngre vilket regeln inte gör. Inte heller får regeln innebä-

ra obligatorisk pensionsavgång. Det gör inte den svenska regeln. Arbetstagaren måste också 

behålla sitt skydd mot åldersdiskriminering vilket arbetstagaren i övriga fall behåller. 67-

årsregeln gör skillnad på anställningens avslutande och uppsägning vilket gör att medlen 

även i detta fall är lämpliga och nödvändiga. Det sista kriteriet är att regeln måste beakta ar-

betstagarens ekonomiska situation efter anställningens upphörande och det gör den svens-

ka 67-årsregeln. 

Direktivet är tillämpligt på 67-årsregeln. 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten eftersom 

syftet med regeln är berättigat och medlen för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga. 
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