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Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande an-
ställningsskydd, pensioner och försäkringar samt ar-
betsmarknadspolitiska insatser? 

Incitament till arbete efter 65 års ålder 
Från och med år 2003 har bestämmelsen i lagen om anställningsskydd (LAS) 
som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till 67 år fått fullt ge-
nomslag, genom att kollektivavtal då inte längre får ha ett innehåll som strider 
mot lagbestämmelsen. 

I det nya allmänna pensionssystemet finns inte någon övre åldersgräns för när 
man måste gå i pension och så länge man arbetar tjänar man in ytterligare 
pension. 

Detta kan vara ett incitament för en äldre arbetstagare att vilja kvarstå i an-
ställningen. 

En arbetsgivare kan ha ett incitament att behålla eller anställa en äldre arbets-
tagare för att tillvara hans eller hennes kompetens och erfarenhet i arbetet. 

Vad gäller vid arbete efter 65 års ålder? 
Mot denna bakgrund kan det finnas behov av en sammanställning av vad som 
gäller vid arbete efter 65 års ålder, beträffande  

o anställningsskydd, 

o pensioner och försäkringar, samt 

o arbetsmarknadspolitiska insatser. 

I PM — Arbete efter 65 års ålder — som biläggs detta cirkulär, behandlas 
kortfattat de särskilda bestämmelser som då gäller utifrån dessa aspekter. 
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Frågor 
Frågor om anställningsskydd besvaras av Christina Madfors på Arbetsgivar-
politiska avdelningens arbetsrättsenhet. 

Frågor om pensioner och försäkringar besvaras av Lars-Gösta Andréen, 
Rikard Hultman och Agneta Åhlin på Arbetsgivarpolitiska avdelningens 
förhandlingsenhet. 

Frågor om arbetsmarknadspolitiska insatser besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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