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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsgivare och fackföreningar uppfattar äldre 

arbetskraft och dess möjligheter respektive hinder att arbeta längre. Resultatet visade att det 

finns stora variationer mellan olika arbetsgivares och olika fackföreningars uppfattningar om 

äldre i yrkeslivet. Framförallt framkom det att förutsättningarna är olika mellan tjänstemän 

och yrkesmän. De stora skillnaderna mellan dessa yrkesgrupper ligger i faktorer som hälsa 

och kompetens. Studien visade också på olika behov hos privata och offentliga arbetsgivare. 

För de privata organisationerna i studien utgör en kommande generationsväxling inte något 

större problem. För de offentliga organisationerna var det inte så. Där var möjligheterna till att 

förlänga yrkeslivet för äldre medarbetare helt avgörande. I dessa arbetar man också för att 

förmå en del pensionerade att komma tillbaka och arbeta som extra resurs.  

  



	   2	  

Innehållsförteckning 
	  

Inledning	  ............................................................................................................................................	  1	  

Syfte	  ......................................................................................................................................................	  2	  

Teori och tidigare forskning	  ...........................................................................................................	  3	  

Ålder	  .....................................................................................................................................................	  3	  
Åldrande	  ........................................................................................................................................................	  4	  

Institutionellt perspektiv	  .................................................................................................................	  5	  

Organisatoriskt perspektiv	  .............................................................................................................	  6	  
Fackförbunden	  .............................................................................................................................................	  8	  

Individuellt perspektiv	  .....................................................................................................................	  9	  

Metod	  .................................................................................................................................................	  11	  

Urval	  ...................................................................................................................................................	  11	  

Genomförande & datainsamling	  .................................................................................................	  11	  

Analysmetod	  .....................................................................................................................................	  12	  

Studiens kvalité	  ................................................................................................................................	  14	  

Etiska överväganden	  ......................................................................................................................	  14	  

Resultat	  ..............................................................................................................................................	  15	  

Arbetsgivarna om äldre arbetskraft och pensionsålder	  .........................................................	  15	  

Generationsväxling	  ......................................................................................................................	  15	  

Åldersspridning	  .............................................................................................................................	  15	  

Kompetens/Erfarenhet	  ...............................................................................................................	  16	  

Hälsoaspekter	  ................................................................................................................................	  17	  

Pensionsålder och möjlighet att arbeta längre	  .........................................................................	  18	  
Friskvård	  ....................................................................................................................................................	  20	  
Kompetensförsörjning	  .............................................................................................................................	  20	  
Pensionslösningar & arbetstidsförkortning	  ........................................................................................	  21	  

Resultatsammanfattning arbetsgivare	  .......................................................................................	  22	  

Fackförbunden om äldre arbetskraft och pensionsålder	  .......................................................	  23	  

Äldre	  medlemmar	  .........................................................................................................................	  23	  

Generationsväxling	  ......................................................................................................................	  23	  

Kompetens/Erfarenhet	  ...............................................................................................................	  24	  

Hälsoaspekter	  ................................................................................................................................	  24	  



	   3	  

Pensionsålder	  .................................................................................................................................	  25	  
Höjning	  av	  pensionsåldern	  ..................................................................................................................	  26	  

Ekonomi	  ...........................................................................................................................................	  27	  

Resultatsammanfattning fackförbunden	  ...................................................................................	  27	  

Analys / Diskussion	  .........................................................................................................................	  29	  

Utstötningsfaktorer	  .........................................................................................................................	  29	  

Attraktionsfaktorer	  ........................................................................................................................	  30	  

Pensionsålder	  ...................................................................................................................................	  30	  

Age Management och livsloppsperspektiv	  .................................................................................	  31	  

Slutsats och vidare forskning	  ........................................................................................................	  32	  

Metoddiskussion	  ..............................................................................................................................	  33	  

Källförteckning	  ................................................................................................................................	  35	  
 

Bilaga 1, Frågeguide 

Bilaga 2, Kodningsmall 



	   1	  

Inledning	  
Den åldrande befolkningen är en aktuell samhällsfråga. Ett stort antal 40-talister kommer 

snart att leda till en situation med fler som lämnar arbetslivet än de som tillträder. Samtidigt 

lever vi allt längre. Under 1900-talet ökade medellivslängden med 17 år och den stiger hela 

tiden (Arbetsmiljöverket, 2012:10). Av de barn som föds 2013 kommer elva procent av 

tjejerna och sex procent av pojkarna förmodligen att leva tills de blir hundra år eller kanske 

ännu mer (SCB, 2013). För samhället i stort och för enskilda arbetsgivare kommer denna 

fråga att sätta ekonomi och kompetensförsörjning på prov.  

En viktig del i att lindra effekterna av de demografiska förändringarna är att förlänga 

yrkeslivet bland äldre. Pensionsåldern 67 år, som fastslogs för 100 år sedan anses inte längre 

realistisk i ett samhällsekonomiskt perspektiv (SOU, 2003:91). Den färska statliga rapporten 

från Pensionsåldersberedningen presenterar 50 olika förslag som på olika sätt ska möjliggöra 

att vi arbetar längre (SOU, 2013:25). Den kanske viktigaste åtgärden är att införa en så kallad 

riktålder för pension som följer och anpassas efter hur medellivslängden förändras. I praktiken 

leder det till att pensionsåldern för Sveriges arbetstagare höjs.  

 

Inom såväl privat som offentlig sektor står man inför ett generationsskifte, vilket för många 

kommer att innebära en enorm kompetensförlust. Att ersätta denna kompetens med de unga 

på arbetsmarknaden kan inte helt kan lösa problemet. Där är behovet alltför stort och de ungas 

kompetens motsvarar inte alltid efterfrågan. Arbetskraftsinvandring är en annan lösning på 

problemet. Men inte heller denna anses kunna vara en helhetslösning eftersom Sverige inte är 

ensam om detta problem. Man kan alltså utgå ifrån att organisationer i Sverige kommer att få 

konkurrera om efterfrågad kompetens med andra länder. Många arbetsgivare har därför insett 

att en viktig del-lösning på problemet är att förmå äldre kompetent personal att arbeta längre. 

I en rapport från Pensionsmyndigheten (2012:2) konstaterar man att arbetsgivares attityd till 

äldre arbetskraft har blivit allt mer positiv de senaste tio åren. Rapporten pekar också på att 

det finns en variation mellan olika branscher och skillnader mellan privat och offentlig sektor. 

Bland arbetsgivare från den privata sektorn ifrågasattes äldres produktivitet i högre grad än i 

offentlig sektor. Rapporten kunde också konstatera att fackförbunden har en tudelad 

inställning till äldre arbetskraft. Å ena sidan anser de att äldre inte uppskattas tillräckligt, å 

andra sidan tycker de inte att äldre ska stanna längre på arbetsmarknaden eftersom det råder 

brist på arbeten för yngre. 
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Frågan om äldre i arbetslivet är något som beforskats till största delen i ett institutionellt 

perspektiv. Hur arbetsgivare och fackförbund ser på generationsväxlingen är inte lika 

utforskat. Hur ser de på lösningar och åtgärder som kan förmå äldre att arbeta längre? Hur 

ställer sig fackförbunden till att förlänga yrkeslivet för sina medlemmar? Genom att studera 

frågan om äldre arbetskraft från en organisatorisk utgångspunkt kan studien bidra till att fylla 

en kunskapslucka i forskningsfältet. Genom kvalitativa intervjuer med personalstrateger och 

fackligt förtroendevalda ur olika branscher undersöks inställningen till äldre arbetskraft bland 

arbetsgivare och fackförbund. Målet är att lyfta fram de uppfattningar som kan tänkas finnas i 

olika branscher, hos arbetsgivare och i olika fackförbund. 

Syfte 
Syftet med studien är undersöka hur olika arbetsgivare och fackliga representanter, i olika 

branscher uppfattar äldre arbetskraft och vilka hinder respektive möjligheter det finns för att 

förlänga arbetslivet bland äldre.  
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Teori och tidigare forskning 
För att bättre förstå tidigare forskning kring äldre arbetskraft finns en poäng i att först 

diskutera begreppen ålder och åldrande. Forskningen om äldre arbetskraft kan sorteras i tre 

olika perspektiv: Institutionellt, Organisatoriskt och Individuellt perspektiv. För att förklara 

orsakssamband kring äldres deltagande på arbetsmarknaden har olika modeller utvecklats. 

Några av dem presenteras här. Eftersom studien fokuserar på organisationer är det också 

relevant att lyfta fram de teorier om ledarskap som har betydelse för äldres förutsättningar i 

arbetet. 

Ålder 
Genom att definiera och diskutera ålder som begrepp synliggörs hur åldersbegreppet 

samverkar med flera olika faktorer, som t.ex. attityder, kultur och regleringar (Närvänen, 

2009). I vardagligt tal brukar vi vanligtvis definiera ålder efter antal levda månader och år. 

Det kan även vara dagar och veckor när det gäller nyfödda. Man talar i båda fallen om en 

kronologisk ålder som baseras på den tid som förflutit sedan födseln (SOU, 2003:91). 

Kronologisk ålder är i realiteten ett ganska trubbigt mått för att beskriva oss människor. 

Skillnaderna mellan två personer med samma ålder är i de flesta fall många fler än likheterna. 

I studier där man jämför yngre och äldre brukar man ofta bortse från variationer inom 

gruppen äldre vilket gör att individuella skillnader inte kommer fram. Det kan t.ex. vara så att 

en del äldre presterar bättre än vad många yngre gör.  

Man kan vidga begreppet ålder genom att använda sig av biologisk, psykologisk och social 

ålder (SOU, 2002:29). Biologisk ålder är knuten till våra kroppsliga funktioner, hur organ och 

muskler fungerar. Psykologisk ålder är faktorer som intelligens och hur vi är som personer. 

Det kan också handla om hur vi anpassar oss till förändringar i vår omgivning. Social ålder 

inbegriper hur vi som människor interagerar med andra och hur vi lever våra liv. Social ålder 

är, liksom genus en social konstruktion (Taghizadeh Larsson, 2009). Den baseras på subjektiv 

ålder och åldersnormer. Subjektiv ålder handlar om hur gammal man känner sig, alltså den för 

individen upplevda åldern. Åldersnormer kan vara uppfattningar om vissa skeenden i livet 

(skolstart, skaffa jobb, skaffa barn, utbilda sig) och är kopplade till vissa bestämda åldrar i 

livet (SOU, 2003:91). Åldersnormer kan också handla om vilket hälsotillstånd och funktionell 

kapacitet som antas följa med olika åldrar (Taghizadeh Larsson, 2009). Åldersnormer är nära 

sammankopplade med kronologisk ålder. Informella och formella regler och sociala 

förväntningar anger vissa bestämda årtal då vi ”får” eller ”måste” göra olika saker i olika 
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faser av våra liv. Det är t.ex. den kronologiska åldern som anger olika bestämda åldersgränser 

som när vi är myndiga och när vi ska gå i pension (Taghizadeh Larsson, 2009). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning har det varit vanligt att dela in livet i tre separata faser, 

skolgång, arbete och livet efter pensionering (SOU, 2002:29). Denna uppdelning bygger på 

att människor ”infinner” sig (eller borde infinna sig) i de olika faserna beroende på vilken 

kronologisk ålder man har. Även i vardagen är det vanligt att dela in livet i olika faser. Först 

är vi barn, sedan blir vi ungdomar, därefter vuxna och till sist gamla eller ”äldre”. Att sortera 

individer efter olika faser anses vara självklarheter, något annat skulle vara svårt att föreställa 

sig (Närvänen, 2009). Forskare pekar på att olika regleringar har befäst livet ännu mer i 

likartade kronologiska skeenden och gjort våra liv allt mer förutsägbara (SOU, 2003:91). 

Allmän rösträtt vid 18 års ålder och allmän pensionsålder mellan 61-67 är två exempel där 

samhället utifrån den kronologiska åldern reglerat våra liv. Det finns emellertid andra tecken 

som tyder på att våra liv börjar bli mer flexibla och att uppdelningen av livet i tre faser börjar 

luckras upp (SOU, 2003:91). Det kan som exempel vara så att man växlar mellan utbildning 

och skola under ett flertal gånger under livet. Många av de karakteristiska händelserna i 

bestämda livsfaser som dop och konfirmation vilka markerat övergångarna mellan faserna är 

inte längre allmänna (Närvänen, 2009). Samtidigt som när gamla etablerade livsfaser suddas 

ut bildas det också nya. Ett exempel är att man i åldersindelningar idag talar om unga vuxna 

och vuxna, samt yngre äldre och äldre- äldre (Närvänen, 2009).  

Åldrande 
Att åldras är en långsam process där olika funktioner hos människan förändras med tiden. I 

dessa förändringar finns det mängder av variationer mellan individer. Ser man på äldres 

förmåga och möjligheter i ett livsloppsperspektiv tar man hänsyn till individers hela 

livshistoria med alla händelser och sociala förändringar som kan tänkas påverka (Malmberg & 

Ågren, 2011). Livsloppsperspektivet bygger liksom social konstruktivism på grundtanken att 

vi människor påverkas av varandra och den miljö vi vistas i. Utgår man från ett 

livsloppsperspektiv när man tittar på äldres möjligheter (t.ex. att jobba längre) ser man att det 

liv man levt och den tiden man är född påverkar den förmågan (Malmberg & Ågren, 2011). 

Hur man blir och fungerar som äldre kan förklaras på olika sätt. Ett sätt att göra detta är 

redogöra för två olika påverkansprocesser, den biologiska och den miljömässiga (SOU, 

2002:29). De biologiska processerna styr kroppsliga förändringar som oftast beror på 

nedärvda genetiska förutsättningar, vilka inte i första hand beror på ålder. Exempel på 
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biologiska processer kan till exempel vara att immunförsvaret försämras eller olika 

organsystem börjar fungera sämre. Den andra processen är miljöpåverkat åldrande. 

Förändringar i kroppsliga funktioner hänger samman med vilken miljö man vistas i under sitt 

liv. Många biologiska åldersförändringar kan också bero på eller påskyndas av det liv man 

levt, t.ex. av vad kroppen utsatts för i arbetet. Åldrande sett utifrån dessa processer synliggör 

att vi blir mer olika varandra med åren beroende på hur livet varit och på ens biologiska 

förutsättningar. 

Institutionellt perspektiv 
Forskning kring äldre arbetskraft har i många fall belysts på en institutionell nivå. De olika 

faktorer som påverkar individer i sina val kring pensionering brukar utifrån ett institutionellt 

perspektiv förklaras utifrån Attraktionsmodellen, eller Pull- faktorer som det också kan kallas 

(Nilsson, Rignell Hydbom & Rylander, 2011). Attraktionsmodellen och Pull-faktorer belyser 

orsaker som lockar äldre att lämna yrkeslivet. Exempelvis kan ekonomiska incitament som 

pensionslösningar göra det möjligt att lämna arbetsmarknaden vid sjukdomar, övertalighet 

och arbetslöshet. Alternativet att gå i pension framstår då som mer attraktivt och fördelaktigt 

än att fortsätta jobba och ”drar” (pull) individen från arbetet. De olika pensionsavtalen mellan 

arbetsmarknadens parter genom åren är exempel på det (SOU, 2012:28). Med 

pensionsreformen från 2001 ville man göra det mer lönsamt att arbeta längre. Därför infördes 

bl.a. en mer flexibel pensionsålder med högre pension för dem som väntar med att ta ut sin 

pension till efter 65 (SOU, 2012:28).  

Utifrån ett samhällsperspektiv har man utrett och belyst konsekvenser som stora demografiska 

förändringar på arbetsmarknaden kan innebära. Flera utredningar, däribland ”Riv 

ålderstrappan! Livslopp i förändring” (SOU, 2002:29) och ”Längre liv, längre arbetsliv – 

Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre” (SOU, 2012:28) lyfter att svenskarna 

lever allt längre och att det krävs åtgärder som möjliggör ett längre yrkesliv och 

attitydförändringar kring äldre i arbetslivet. Det man framförallt vill bryta är indelningen av 

livet i de tre faserna: skolgång, arbete och livet efter pensionering (SOU, 2002:29 s.18). Från 

äldreberedningen, SENIOR 2005, har det presenterats fem nycklar till att på politisk väg 

stärka äldres möjligheter på arbetsmarknaden (SOU, 2003:91 s 37):  
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1. Riv ålderstrappan – forma flexiblare livsloppsmönster  
2. Bryt åldersbarriärer  
3. Planera för aktivt åldrande  
4. Stärk sammanhållning och ansvarstagande över generationsgränser  
5. Tydliggör och säkerställ det offentliga ansvaret för vård och omsorg om äldre människor.    

 

Man vill från statligt håll se en framtid där ålder inte sätter begränsningar, där det går att 

kombinera arbete, fritid och samhällsengagemang, där livet inte delas in i tydliga block (SOU, 

2002:29). Förutom förändringar i pensionssystemet har man från staten genomdrivit 

skattelättnader och arbetsmarknadsåtgärder (SOU, 2012:28). Ett exempel på 

arbetsmarknadsåtgärd är diskrimineringslagen från 2009 där ålder finns inskriven, som syftar 

till att motverka negativa uppfattningar om äldre samt öka äldres möjligheter till ett längre 

arbetsliv är (SOU, 2012:28).  

Utanför Sveriges gränser är frågan om äldre i yrkeslivet också högaktuell. Många länder står 

liksom Sverige inför stora pensionsavgångar på grund av en så kallad ”babyboom generation” 

(Winkelmann Gleed, 2009). Den världsomspännande organisationen OECD har författat flera 

rapporter där man drar liknande slutsatser som i Sverige. För att möjliggöra ett förlängt 

yrkesliv behöver bl.a. stereotypa uppfattningar om äldre ändras (OECD, 2006).  

Organisatoriskt perspektiv 
Det finns även skäl att studera frågan om äldre arbetskraft i ett organisatoriskt perspektiv. I 

den här studien omfattar det organisatoriska perspektivet både arbetsgivare och fackförbund. 

För organisationer i Sverige innebär de stora pensionsavgångarna en stor risk för att 

kompetens ska gå förlorad. Det är en kompetensbrist som dessutom kan komma att ta år att 

bygga upp igen. Bristen på ny arbetskraft med rätt kvalifikationer gör det mer problematiskt. 

Detta problem delas med andra länder. För Sverige som är beroende av utrikeshandeln är det 

också viktigt att klara konkurrensen om arbetskraften (Blix, 2013). Samtidigt har det sedan 

millenniumskiftet börjas ställas höga krav i organisationer på flexibilitet för att kunna möta 

allt högre krav på strukturomvandlingar och möjlighet till anpassning (SOU, 2002:29). För 

anställda har detta inneburit högre krav på kompetens, allt mer pressande arbetsuppgifter och 

högre grad av rörlighet mellan olika arbetsgivare (SOU, 2002:29).  

För att förklara individers beslut om utträde från yrkeslivet kan man använda sig ut av 

Utstötningsmodellen eller Push-faktorer som det också kan kallas, (Nilsson et al. 2011). Push 

syftar till att olika faktorer ”knuffar” ut individen från arbetslivet. Högre krav kan i arbetet 
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fungera som en push-faktor t.ex. när äldre inte klarar ett högre produktionstempo och tvingas 

sluta (SOU, 2002:28; Stattin, 1998). Brister i arbetsmiljön, dåligt fysiskt och psykiskt 

arbetsklimat, förändringar på arbetsmarknaden med nya krav på kompetenser och negativa 

attityder kring äldre arbetskraft är alla exempel på Push-faktorer vilka kan leda till att äldre 

lämnar yrkeslivet (Solem, 1996). För arbetsgivare skulle satsningar på arbetsmiljö och 

insatser för bättre arbetsförhållande etc. kunna leda till minska dessa faktorers inverkan på att 

äldre ”knuffas” ut ur arbetslivet (SOU, 2012:28).  

Även om man generellt kan se en ökad medellivslängd i befolkningen visar forskning att 

skillnader i arbetsvillkor generar stora skillnader på hälsan mellan olika samhällsgrupper 

(SOU, 2012:28). Tung fysisk arbetsbelastning kan också leda till att arbetsförmågan avtar för 

äldre arbetare (Ilmarinen, 2001). För att motverka detta behöver äldre kunna reducera sina 

fysiska arbetsuppgifter men också underhålla den fysiska konditionen.  

De stora demografiska förändringarna på arbetsmarknaden slår olika hårt för 

organisationerna. Beroende på hur den interna åldersstrukturen ser ut och hur ledningen i 

dessa organisationer resonerar antas olika strategier för att bemöta de kommande 

pensionsavgångarna. 

Age Management är ett begrepp som den finske professorn Juhani Ilmarinen myntade. 

Ilmarinen (2011) menar att det behövs ett nytt tankesätt i arbetslivet för att vi ska orka arbeta 

längre med god hälsa. Politiker och företag behöver förbättra sina kunskaper för att kunna 

åldersanpassa arbetslivet menar han. Ilmarinen ställer upp ett antal punkter vilka Age 

Management ska eftersträva (Ilmarinen, 2011 s 11 fritt översatt). 

1. Bättre förståelse och medvetenhet om ålder och åldrande. 

2. Rättvisa attityder kring åldrande och äldre arbetskraft. 

3. Ansvaret för Age Management bör ligga hos chefer och ledare och går inte att delegera. 

4. Age Management fungerar bara om det är förankrat i organisationers ledning och finns med i 
den övergripande personalstrategin. 

5. För att Age Management ska kunna implementeras i verksamheten behöver arbetsförmågan 
ligga i fokus och underhållas. Det här tjänar alla på eftersom med bättre arbetsförmåga följer 
högre produktivitet för både yrkesmän och tjänstemän. 

6. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot ett livslångt lärande för att kompetenser och 
kunskaper kontinuerligt ska kunna uppdateras.  

7. Målet ska vara en arbetsmiljö som tar hänsyn till ålder med fokus på individuella behov av 
anpassningar. 

8. Arbetslivet bör sluta respektfullt, värdigt och tillfredställande för individen. 
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Age management börjar också etableras som förhållningssätt och strategi för arbetsgivares 

personalenheter (Walker, 1997). Om man i sitt ledarskap ser de individuella skillnader som 

finns och tar hänsyn till varje medarbetares förutsättningar kan man optimera resurserna på 

bästa sätt. Däremot innebär inte i Age Management att man ska anta olika ledarstilar för olika 

medarbetare. Bara genom att anta ett åldersmedvetet ledarskap kan man öka arbetsförmågan 

och därmed också produktiviteten (Skoglund & Skoglund, 2005). 

Handlingsutrymme, eller Decision Latitude som det också kallas, är avgörande för att en 

ledare skall lyckas förändra rådande arbetsstruktur och kultur menar forskare (Furunes, 

Mykletun & Solem, 2011). Ledares attityder till äldre arbetskraft påverkar hur de handlar i 

frågor rörande äldre arbetskraft. Genom att ändra på negativa attityder och samtidigt förse 

ledare med resurser, ekonomiska och personella, kan man bidra till förlängt yrkesliv bland 

medarbetarna.  

Diversity Management syftar till att lyfta fram fördelar med de skillnader som finns mellan 

olika medarbetare. Ett ledarskap där dessa skillnader synliggörs kan göra skillnaderna till en 

tillgång för företaget (Furunes & Mykletun, 2007). Negativa attityder som ledare kan ha kring 

äldre arbetskraft försvårar möjligheterna till ett fruktbart Diversity Management. Furunes & 

Mykletun menar att en nyckel till åldersmedvetet ledarskap är att ledare identifierar sina egna 

stereotyper. Ett sätt att angripa attityder till äldre arbetskraft är att dela in dem i tre områden 

(Solem 1996). Det första området är det kognitiva, vad man tror och tycker om äldre 

medarbetare. Det andra utgörs av olika affektiva förhållanden gentemot äldre arbetskraft. Det 

tredje området, handlar om hur man agerar gentemot äldre. De tre delarna hänger ihop 

samtidigt som de också kan motsäga varandra. Författaren menar att det är fullt rimligt att 

t.ex. en arbetsgivare tycker en sak om äldre arbetskraft, men handlar på motsatt sätt.  

Fackförbunden 
Fackförbunden är viktiga aktörer som parter på arbetsmarknaden. Relationen mellan svenska 

arbetsgivare och fackförbund kan beskrivas pluralistisk (Rennstam, 2012). I den meningen att 

arbetsgivare accepterar fackförbunden i Sverige och att parterna strävar efter samarbete. 

Pensionsmyndighetens rapport ”Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft” visar att 

fackförbunden har en tudelad inställning till äldre arbetskraft (SOU, 2012:28). Å ena sidan 

vill fackföreningarna försvara äldres rättigheter, vilka dessutom blir en allt större och 

betydande del av deras medlemmar. Å andra sidan förespråkas yngre personers företrädesrätt 

p.g.a. hög arbetslöshet. Det finns inte många svenska studier om äldre arbetskraft där man 



	   9	  

undersökt fackförbundens uppfattning kring äldre och inställningen till att förlänga yrkeslivet 

bland sina medlemmar. Däremot finns det som komplement internationella studier där 

svenska fackföreningar ingår. I en studie har man sammanställt fackföreningarnas arbete 

kring äldre arbetskraft i de nordiska länderna (OWN, 2008). Denna studie visar att 

fackförbunden i Sverige har haft livslångt lärande som strategi för att möta utvecklingen av 

allt större efterfrågan på utbildad och kompetent arbetskraft. Den övergripande strategin för 

fackförbunden har i detta varit att utveckla policys och nationella överenskommelser som 

fackförbund på lokal nivå kan förhålla sig till och arbeta efter. När det gäller fackens hållning 

till äldre arbetskraft och inställning till förlängt yrkesliv bland de äldre har emellertid inte de 

största fackförbunden några skrivna strategier eller policys kring hur man ska förhålla sig i 

frågan. Man har också noterat att fackförbunden i Sverige har policys kring Diversity 

Management, jämställdhet och arbetsmiljö, men äldre arbetare som grupp är inte upptagna i 

dessa.  

Hur fackföreningar praktiskt har arbetat med äldre medlemmars rättigheter skiljer sig åt 

mellan länder, branscher och fackföreningar. Även om de strategier som genomförts inte 

primärt har inriktat sig på äldre visar rapporten från OWN (2008) att fackföreningar kan ha en 

stor betydelse, speciellt för äldre medarbetare i yrkesgrupper med låga krav på kompetens. 

Samtidigt visar studien även att en facklig inblandning inte automatiskt leder till en förbättrad 

situation för äldre. 

Individuellt perspektiv 
Flera studier har undersökt hur push- och pullfaktorer påverkar beslut om pension på 

individnivå. Hälsoskäl eller en önskan om mer fritid är exempel pensionspreferenser som kan 

leda till tidigt utträde från arbetsmarknaden för äldre (Nilsson et al. 2011). Individens egna 

ställningstaganden till de olika faktorerna som påverkar beslut kring pension brukar benämnas 

med begreppet Jump. När individen står inför beslutet gå i pension ställs positiva och negativa 

faktorer mot varandra. Prioriteringen som görs mellan fritid och arbete anses bero på vilken 

grad av motivation respektive vilka val individer har (SOU, 2012:28).  

Forskning visar också att det under många år funnits värderingar och attityder hos arbetare 

som driver tidigt utträde ur yrkeslivet (Stattin 2007). Man brukar benämna dessa normer som 

en Early Exit- kultur. Generösa pensionsavtal skapade under slutet av 1990-talet och tidiga 

2000-talet en kultur med tidiga pensionsavgångar i Sverige (Stattin, 2007). Nu börjar däremot 

Sverige och andra länder att inse att strategin med tidiga pensionsavgångar måste upphöra om 
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man ska ha möjlighet att klara kommande generationsväxling (Henkens & Schippers, 2012). 

Under det senaste årtiondet pekar också trenden på att arbetskraftsdeltagandet ökar bland 

äldre och den faktiska pensionsåldern har stigit generellt sett i Europa. Svenska arbetstagare 

arbetar dessutom högre upp i åldrarna jämfört med övriga européer (Conen, Henkens & 

Shippers, 2012).  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att forskningen kring äldre arbetskraft har 

angripits på olika nivåer och med olika angreppssätt. I forskningen har olika modeller och 

begrepp, som t.ex. Push Pull, Jump & Early Exit, framtagits vilka förklara individers beslut 

kring pensionering och utträde ur arbetslivet. Dessa olika faktorer samverkar på ett komplext 

och inte alls enkelt sätt. I studiens analys kommer dessa olika pensionspreferenser och även 

de ledarstrategier, t.ex. Age Management, som presenterats under det organisatoriska 

perspektivet att sättas i relation till respondenternas utsagor för att på så sätt öka förståelsen av 

uppfattningar om äldre arbetskraft. 
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Metod 
Fokus för studien är att skapa förståelse för hur arbetsgivare och fackförbund ser på äldre 

arbetskraft och generationsväxling. Genom induktiv arbetsmetod med kvalitativa intervjuer 

med representanter från organisationer och fackförbund kunde olika uppfattningar om äldre 

arbetskraft och vad som konkret görs för att förlänga yrkeslivet bland äldre medarbetare 

samlas in. Det kvalitativa angreppsättet möjliggör inte att några större generaliseringar av 

resultatet kan dras. En del av respondenternas utsagor kan t.ex. endast stå som dennes 

individuella åsikt om frågan. Däremot erbjuder den kvalitativa metoden möjligheter att skapa 

djupare förståelse av respondenters uppfattningar om fenomenet och synliggör variationer 

mellan respondenter. 

Urval 
För att få en bredd och variation i respondenters utsagor valdes fyra olika organisationer ut 

genom ett subjektivt urval. Valet av intervjupersoner gjordes med hjälp av sedan tidigare 

etablerade kontakter inom två offentliga och två privata organisationer. Enligt Alvesson 

(2011) finns det två huvudprinciper när det gäller respondenter och dess utsagor. Det ena är 

att det ska finnas representativitet i deras utsagor. Det ska finnas en bredd och variation i 

urvalet, detta för att det insamlade materialet inte ska vara missvisande och enkelspårigt. Den 

andra principen innebär att urvalet ska vara kvalitativt säkrad. De personer som intervjuas ska 

anses ha egenskaper som gör dem särskilt lämpade att svara på frågor i ämnet. 

I varje organisation intervjuades en arbetsgivarrepresentant och en facklig representant. Dessa 

tillhör följande verksamheter: Primärkommunal tjänsteproduktion, Landstingskommunal 

tjänsteproduktion, Byggnadsindustri och Verkstadsindustri. Av de intervjuade från 

arbetsgivarsidan arbetar samtliga som ledande personalstrateger. På den fackliga sidan är tre 

av fyra heltidsanställda inom respektive fackförbund och en arbetar deltid. Det fackförbund 

som kopplas mot Landstings kommunal tjänsteproduktion har en specifik anknytning till 

läkare. De övriga fackförbunden i studien representerar bredare grupper av yrkesarbetare 

inom respektive organisation. 

Genomförande & datainsamling 
Innan den första intervjun ägde rum sammanställdes en frågeguide som består av tre 

huvudteman (Bilaga 1). Det första av dessa teman avsåg att undersöka hur inställningen till 

äldre arbetskraft ser ut i organisationen och hur kommande en generationsväxling kommer att 
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påverka framtida kompetensförsörjning. Det andra temat avsåg undersöka vilka möjligheter 

och hinder det finns för att äldre arbetskraft ska kunna arbeta längre. Det tredje temat avsåg 

att mer konkret ta reda på hur respondenterna arbetade för att äldre ska kunna jobba längre 

upp i åldrarna. Till dessa teman hörde också ett antal följdfrågor som skulle kunna användas 

om det fanns behov vid intervjuerna. Turordningen mellan dessa teman var dessutom inte 

bestämd och det fanns inte några tydliga avgränsningar mellan dem. Innan den första 

intervjun genomfördes gjordes en testintervju med en personalstrateg som är insatt i 

frågeställningar kring äldre arbetskraft. 

Målsättningen under intervjuerna var att respondenterna själva skulle få föra diskussionen 

framåt och frågeledaren skulle genom sina följdfrågor kunna stämma av och verifiera att 

utsagorna uppfattats korrekt. Första kontakten med respondenterna togs via e-post där syftet 

med intervjuerna, hur intervjuerna skulle gå till och hur materialet sedan skulle komma att 

användas beskrevs. Tid för intervjuerna bokades sedan via e-post eller telefon. Intervjuerna 

som ägde rum avskilt på respondenternas arbetsplatser kom att ta 45-60 minuter per intervju. 

Samtliga intervjuer spelades med respondenternas medgivande in på band. Efter intervjuerna 

transkriberades det insamlade materialet ordagrant och skrevs ut på papper för genomläsning. 

Innan studien publicerades fick de respondenter som så önskade ta del av materialet. Genom 

detta erhölls några enstaka synpunkter som ledde till korrigeringar i 

resultatsammanställningen.  

Analysmetod 
Den här studien kan anses influerad av den fenomenografiska ansatsen. Fenomenografi är en 

metod där man avser att upptäcka individers uppfattningar (Uljens, 1989; Larsson 1986). 

Inom denna forskningsansats utgår man från att företeelser kan innebära olika saker för olika 

individer. Genom att studera olika aktörers sätt att uppfatta sin omvärld, i detta fall äldre 

arbetskraft, är det viktigt att särskilja på hur något är och hur det uppfattas vara (Larsson 

1986). Inom fenomenografin brukar man fokusera på andra ordningens perspektiv, vilket 

innebär att man inte koncentrerar på vad som är objektivt sant, utan istället på hur någon 

uppfattar fenomenet (Larsson, 1986).  

Vid fenomenografisk analys är det bra om har klart för sig vilka fenomen som ska ligga i 

fokus (Larsson, 1986). Utifrån syftet med studien och de huvudteman i frågeguiden 

fastställdes en kodningsmall med de beskrivningskategorier som upptäcktes under 
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genomläsningarna. Som stöd vid arbetet med kodningen användes kvalitativ innehållsanalys 

(Schreider, 2012). Det arbetssätt där man från data skapar beskrivningskategorier men 

samtidigt utgår från förutbestämda huvudkategorier kallas för ”Subsumption” (Schreider, 

2012 s 115-120).  

I studien baserades huvudkategorierna på teman från frågeguiden (Bilaga 1). Kort 

sammanfattat: Uppfattning om äldre arbetskraft, Möjligheter att förlänga yrkeslivet för äldre 

samt Konkreta åtgärder för att förlänga yrkeslivet bland äldre. Med dem som utgångspunkt 

skapades beskrivningskategorier vid genomläsning av data. Inledningsvis skedde det icke-

restriktivt med flera beskrivningskategorier. I nästa steg reducerades antalet kategorier genom 

att slå ihop dem som ansågs ligga nära varandra i innebörd. Exempelvis sammanfördes 

kategorierna Kompetens, Kunskap, Erfarenhet, till Kompetens/Erfarenhet. Av de kvarvarande 

beskrivningskategorierna sattes en kodningsmall samman, uppdelad mellan arbetsgivare och 

fackförbund (Bilaga 2). 

I enlighet med kvalitativ innehållsanalys testades kodningsmallen först på en del av materialet 

så det kunde finjusteras innan den användes på materialet i sin helhet (Schreider, 2012). 

Enligt Schreider ska också kodningsmallen omarbetas i de fall utsagor återfinns i data och inte 

kan placeras in i någon av de uppställda kategorierna. Då ska också kodningen startas om från 

början för att inget väsentligt ska gå förlorat. Det blev dock inte aktuellt då inga förändringar 

av kodningsmallen krävdes. 

Kodningen genomfördes genom att plocka ut uttalanden från intervjuerna och sortera dem 

under de olika beskrivningskategorierna i kodningsmallen. Citaten markerades med olika 

färger för att kunna veta var ifrån de härstammade. Som exempel placerades citatet: Tittar 

man då på tjänstemannasidan eller indirekta jobb som vi säger som inte är så fysiska, då ser 

jag inga större problem, då ser jag att folk ska kunna jobba lite längre, under kategorin 

Hälsoaspekter och fick den färg som den aktuella respondenten hade genom 

kodningsprocessen. Därefter kortades utsnitten genom meningskoncentrering för att skapa ett 

mer hanterbart material inför sammanställningen av resultatet. Särskilt längre citat 

sammanfattades till en kort beskrivande mening, med meningsinnebörden bibehållen.  

I studiens resultatdel sammanställdes sedan arbetsgivarna för sig och fackföreningarna för sig. 

Här används citat från respondenterna för att läsaren ska kunna se hur respondenterna med 

egna ord utrycker sig om frågeställningarna. Tolkningen av resultatet skedde därefter i en 

kombinerad analys- och diskussionsdel med de tidigare presenterade teorierna som grund. 
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Studiens kvalité    
Med validitet avses huruvida man lyckats undersöka det man har haft för avsikt att undersöka. 

Avgörande för att studien ska kunna uppfylla god validitet genom processen är 

hantverksskicklighet. Genom att sträva efter en kontinuerlig validering som genomsyrar 

arbetet från början till slut kan man öka kvalitén (Kvale & Brinkmann, 2009). Man kan tala 

om validering på sju stadier: 1. Tematisering, 2 Planering, 3 Intervju, 4 Utskrift, 5 Analys, 

6 Validering, och 7 Rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009 s 267). För att säkra validiteten 

genomfördes en testintervju med en insatt personalstrateg. På så sätt kunde både 

frågeformuläret testas samt att frågeledaren fick möjlighet att träna på hålla en intervju i 

ämnet. Noggrann planering och tidiga kontakter med respondenter för att kunna boka in 

intervjuer är andra exempel på hur en kontinuerlig validering har eftersträvats i studien. 

Reliabilitet hör till huruvida resultaten som presenteras är tillförlitliga eller ej. I kvalitativa 

studier till motsats mot kvantitativa studier, talar man inte så mycket om reliabilitet på sådant 

sätt att studien ska kunna reproduceras. Ett alternativ är att genom kommunikativ validitet, 

beskriva processen så utförligt som möjligt så att läsaren kan bedöma studiens trovärdighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). God reliabilitet uppnås t.ex. genom att läsaren kan förstå 

resultaten från studien utifrån de uppställda beskrivningskategorierna (Uljens, 1989). Kan 

läsaren se att resultat och analys är noggrant framställda och att det finns en koppling mellan 

delarna kan man tala om en god kommunicerbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har tagit fram ett etiskt förhållningssätt för individskydd i forskning (1990). 

Detta förhållningssätt inbegriper fyra huvudkrav. Informationskravet syftar till att deltagare 

ska vara väl informerade om studiens syfte och även vara medvetna om att deltagande är 

frivilligt och att det är möjligt att avbryta när man önskar. I den är studien var allt deltagande 

också frivilligt. Kontakten upprättades både via telefon och e-post där syftet med studien 

förklarades. Även vid själva intervjun så upprepades denna information. Genom att noga 

beskriva syftet bakom studien samt hur materialet skulle komma att användas uppfylldes det 

andra huvudkravet, samtyckeskravet. Det tredje huvudkravet som syftar till att skydda 

individen är konfidentialitetskravet. I denna studie har respondenterna återgetts på ett sådant 

sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet innebär 

att insamlad data inte får användas till något annat än vad som var studiens syfte. 
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Resultat 
Arbetsgivare och fackförbunds utsagor presenteras var för sig. De två delarna innehåller 

också en sammanfattning med sina respektive resultat. Organisationerna omnämns som t.ex. 

Byggnadsindustri och när det skrivs kursivt, t.ex. Byggnadsindustri, avses den intervjuade 

personen i den organisationen.  

Arbetsgivarna om äldre arbetskraft och pensionsålder 
Under beskrivningskategorierna: Generationsväxling, Åldersspridning, Kompetens/Erfarenhet 

och Hälsoaspekter presenteras olika uppfattningar som arbetsgivarna har kring äldre 

arbetskraft och risker alt. möjligheter med stora pensionsavgångar för organisationen. Under 

kategorierna: Pensionsålder och möjlighet att arbeta längre och Kompetensförsörjning(Age 

management) presenteras vilka konkreta åtgärder som tas för att äldre ska kunna arbeta vidare 

upp i högre åldrar.  

Generationsväxling	  
Landstinget ser att pensionsavgångarna blir allt fler och eftersom situationen är likadan i hela 

Sverige hårdnar konkurrensen om arbetskraften. Kommunen anser att generationsväxlingen är 

en starkt bidragande orsak till att man kommer att behöva anställa ca tusen nya medarbetare 

per år för att säkra kompetensbehovet.  

Den här kommunen är väl absolut ett bra exempel på det. Många var unga och 
nyexaminerade då på 70-talet. Och det gör att vi har en väldigt stor majoritet med 40-
talister bland de anställda som går i pension nu med galopperande hastighet. Vi har haft 
fram till i fjol hade vi kanske 30 - 50 pensionärer per år i hela kommunen. Men då bara 
schoooop! så går det upp till ungefär 200 i snitt för lång tid framöver, så vi har många 
som går hem varje år. Om de nu går vid 65. Vi får räkna med dom volymerna.  

- Kommunen 
 

För de två privata organisationerna inom verkstadsindustri och byggnadsindustri är 

generationsväxlingen i dagsläget inte ett stort generellt problem. I några enstaka 

specialistområden kan pensionsavgångarna påverka bemanningen negativt, men i övrigt anser 

man sig ha kontroll över personalresurserna. 

Åldersspridning	  
Samtliga organisationer i studien lyfter fram att man kontinuerligt arbetar med 

mångfaldsfrågor rörande kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar och ålder. Det kan 

finnas en önskan bland cheferna om att prioritera yngre vid rekrytering. Kommunen och 
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Landstinget tror detta kan vara ett sätt för en del chefer ett sätt att påverka rådande 

åldersstruktur med många äldre.  

Dom vill ofta ha in yngre, dom försöker tänka till kring det här att få en bättre spridning 
på personalen. 

– Kommunen 

/…/ för det är klart att även hos oss finns det chefer och medarbetare som tycker att 
man vill ha in dom yngre, Men nu finns ju inte dom yngre! Också ser man föryngringen 
som en viktigare arbetsuppgift eller en viktigare grej än att ha kvar dem äldre. Vi måste 
ju göra både ock. 

– Landstinget 

Kompetens/Erfarenhet	  
I intervjuerna framkommer det att en av de stora frågorna när det gäller äldre innefattar 

kompetens och erfarenhet. I många fall har de äldre en lång erfarenhet av sina respektive 

yrken vilket lett till att de tillskansat mycket kompetens och erfarenhet genom att arbeta inom 

organisationen. Kompetensen som äldre besitter anses vara svårt att ersätta med yngre 

medarbetare.  

Det finns många fördelar med äldre. det ena är att du får, som jag känner, att du får 
en grupp som fokuserar mer på att göra rätt saker, det är den erfarenhet jag har /…/  
Det finns ju ungdomar som vill dra iväg, men då finns det äldre som säger Stopp! 
Stopp! Det där har jag sett förut det gör vi inte. Vi tänker på det här och gör det här 
istället. Och så gör man det så att säga. Det tycker jag är väldigt värdefullt. Som 
ung tänker man inte på konsekvenser man har gjort, mycket misstag som man har 
lärt av kan du använda tillsammans i en grupp. 

- Verkstadsindustri 

Dom behöver jobba länge innan de kan komma upp i den erfarenheten, att de är lika 
skolade som de som går ut i dörren.  Ibland så säger man att när en går ut så får man ta 
in två, åtminstone under ett antal år. Så därför är det väldigt viktigt att ha kvar dem.  

- Landstinget 

 
Ibland kan det också vara att äldre medarbetare inte har den kompetens som fordras i arbetet. 

Teknikutvecklingen är en av anledningarna som anges till att äldre ibland brister i kompetens. 

Det gör att ju äldre du blir desto svårare att vi kan kompetensutveckla att man 
hänger med. I regel är de yngre människor som kommer in som redan står på en 
högre plattform och det gör att det kan vara lite svårare för äldre personer att hänga 
med i utvecklingen på kompetensbiten.  

- Verkstadsindustri 

 
Det framkommer även vid intervjuerna att äldre många gånger väljer bort 

kompetensutveckling när de närmar sig 60. Detta kan bero på att de inte tycker att det är lönt 
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med kort tid kvar i arbete, men ibland kan det också vara så att chefer prioriterar yngre 

medarbetare med längre arbetstid framför sig när man kompetensutvecklar. 

Hälsoaspekter	  
Hälsoaspekter kring äldre medarbetare är något som respondenterna lyfter fram i intervjuerna. 

Överlag menar respondenterna att de flesta äldre medarbetarna är friska och klarar arbetet 

utan problem, men för vissa är sjukdomar av olika slag något som kan komma att vara ett 

hinder för dem att arbeta längre.  

/…/ jag tänker på en begynnande demens och.. att man inte riktigt klarar av tempot, 
eller vissa kognitiva funktioner försämras. Och egentligen så är man ju, då är man ju 
inte frisk, då är det ju nåt som börjar hända i kroppen, men det stora flertalet är ju 
absolut. Det är ju jätte många som jobbar kvar till 67! 

- Kommunen 

För de yrkeskategorier där arbetet ställer höga krav på fysik anses hälsa vara extra relevant 

när man diskuterar äldre medarbetare.  Det kan vara så att äldre kompenserar för brister som 

följer med ålder genom att ta på sig lämpliga arbetsuppgifter och att man inom arbetslag 

hjälps åt för att nå sina produktionsmål. För att orka med dessa krävande yrken ställs det dock 

höga krav på att man tränar och håller kroppen i trim för att orka med.  

Ja det krävs att man regelbundet underhåller sin kropp, äter bra, rör på sig, motionerar, 
tränar /…/ för att hålla sig frisk, när du jobbar inom den här branschen så ska du 
egentligen ha en fysik som är en bit över medel så att säga. Att du har med dig det här 
med träning och kosten. Och det vet man ju att det inte alltid är så lätt i vardagen att få 
till /…/ Arbetslagen tar också hand om varandra. Finns det någon som man vet kanske 
inte har full kapacitet, då hjälps man åt så den kanske får göra lite andra moment, man 
tar god hand om varandra också inom arbetslagen tycker jag. Arbetsledningen tar 
hänsyn till det här också. Man är jätteduktig på att bygga team! 

- Byggnadsindustri 

Det andra är att jag tror att det kan finnas vissa andra fysiska förutsättningar, då man 
börjar bli lite äldre, sämre fysisk kondition, och där kan jag nog se att det kan bli också 
ett hinder.  

- Verkstadsindustri 

Ett hårt fysiskt arbetsliv leder också i många fall till förslitningsskador vilket kan hindra att 

man kan arbeta längre än till 65 års ålder om ens så länge. Respondenten från 

Byggnadsindustri berättar vidare att man försöker införa månadslön för medarbetarna och 

därmed plocka bort ackordssystemet. Från företagets sida tror man att månadslöner skulle 

leda till bättre arbetsklimat för de anställda, vilket kan medföra att man också orkar arbeta 

längre.  



	   18	  

Vi skulle helst se att vi inte hade ackordssystem då vi menar att det finns andra mer 
moderna lönesystem att förhålla sig till. Vi menar också att ackordssystemet medverkar 
till att våra medarbetare sliter ut sig i förtid då man ofta låter en person som är duktig på 
ett moment göra detta en längre tid.  

- Byggnadsindustri 

I kontrast till att vissa yrken ställer höga krav på fysik och hälsa anser samtliga arbetsgivare 

att äldre medarbetare är friskare idag jämfört med tidigare. Inom kommun och landsting ser 

man också att äldre stannar i arbete längre upp i åldrarna idag för mot tidigare. I kommunen 

har den faktiska åldern då man går i pension ökat markant. 

/…/ den genomsnittliga pensionsåldern har höjts med sex år på mindre sex år! Det har 
ju hänt någonting helt uppenbart och vi ser också att våra medarbetare över sextio år 
och äldre är i allmänhet friskare än medarbetare mellan 40 och 55. Så att det finns ju. 
Det tycks ju också vara så att de äldre är friskare och piggare.   

- Kommunen 

För tjänstemän ser hälsan bland den äldre arbetskraften bättre ut. I synnerhet för 

Byggnadsindustri och Verkstadsindustri syns det finnas bättre förutsättningar att arbeta längre 

för tjänstemän jämfört med yrkesarbetare. 

Tittar man då på tjänstemannasidan eller indirekta jobb som vi säger som inte är så 
fysiska, då ser jag inga större problem, då ser jag att folk ska kunna jobba lite längre 

- Verkstadsindustri 

Pensionsålder och möjlighet att arbeta längre 
I samtliga organisationer är 65 år en väl inarbetad pensionsålder, vilken man tror kommer bli 

svår att förändra. Det finns en stark kultur kring att medarbetare både vill gå i pension medan 

man fortfarande har hälsan och att man dessutom förtjänar pension efter ett långt yrkesliv. Det 

förekommer också ibland attityder som att äldre inte längre klarar arbetet eller borde lämna 

platsen till förmån för yngre som står utanför arbetsmarknaden. 

/…/ för det som jag upplever om de anställda är inte att arbeta längre, utan det är 
att vilja gå i pension tidigare. Så möjligt ett hinder till att få behålla, om vi behöver 
en och annan kompetens ens efter 65 kan vara ett hinder, att individen inte vill 
fortsätta /…/ Det som kom fram är inte att är man frånvarande från jobbet utan det 
är mer är snarare de lite äldre ”orkar du verkligen och fysiska delen” eller   ”är du 
inte för gammal för att jobba med det här datan eller elektronikdelarna”, det kan  ju 
komma fram litegrann. 

- Verkstadsindustri  
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Bland tjänstemän inom samtliga organisationer märker man av att pensionsåldern stiger och 

att medarbetarna vill stanna längre i arbete.  Landstinget framhåller att det är främst 

yrkeskategorierna läkare och tandläkare som arbetar till 67 år eller längre. 

När det gäller de väntade förslagen om att höja pensionsåldern vilket både Regeringen och 

Pensionsåldersberedningen har signalerat, skiljer sig åsikterna åt mellan arbetsgivarna. Att 

höja den övre gränsen med rätt att kvarstå i arbetet i arbetet till 69 år möter ett visst motstånd. 

Kommunen menar att för organisationen i stort kanske det skulle innebära fler fördelar än 

nackdelar, men det uttrycks en oro vad en höjning av pensionsåldern skulle kunna innebära 

för den enskilda enheten. Den oro som uttrycks kan t.ex. handla om äldre med bristande 

sjukdomsinsikt, vilket kan medföra stora kostnader för arbetsgivaren. Landstinget nämner att 

det också kan handla om hur man argumenterar för att möjligheten till att arbeta vidare skiljer 

sig åt mellan individer. 

För de två privata organisationerna är förslagen om höjd pensionsålder inte ett prioriterat 

område eftersom många av deras medarbetare som idag inte ens nått en ålder av 65 vid 

pensionstillfället. Däremot har man inom Verkstadsindustri och Byggnadsindustri särskilda 

verksamheter där äldre medarbetare med nedsatt arbetsförmåga kan få anställning. 

Verkstadsindustri har på fabriken en verksamhet där personer som har svårt att klara ett 

ordinarie arbete kan få anställning. Denna verksamhet vänder sig företrädesvis till 

medarbetare över 55 år. Byggnadsindustri äger gemensamt med flera andra organisationer 

inom byggbranschen ett företag som arbetar förebyggande med arbetsmiljöarbete och 

rehabilitering. Vid rehabiliteringsärende kan en medarbetare t.ex. arbeta vidare på sin 

ordinarie arbetsplats med anpassade arbetsuppgifter med stöd från rehabiliteringsföretaget.  

Att erbjuda individuella lösningar för medarbetarna tror samtliga organisationer är en viktig 

del i lösningen om man vill förmå äldre att jobba längre eller komma tillbaka efter pensionen.  

Ja men vill man på något sätt använda sig av den här personen som är på väg hem så 
hittar man på lösningar det gör vi, som passar båda parter. Vi har ju jättebra möjligheter 
att göra anpassningar /…/ ja kanske inte arbetets karaktär, vi kan ju inte göra om jobbet 
för en undersköterska, det är ju det är, men omfattning och arbetstidens förläggning mm 
- Kommunen 

I utvecklingssamtal har närmaste chef i företagen till uppgift att utreda den anställdes behov 

och hur denne tänker kring pensionen och om man kanske kan tänka sig jobba lite längre. 

Landstinget har tagit ett steg längre där en särskild handläggare ska ta personlig kontakt med 

alla anställda som närmar sig pensionen. 



	   20	  

Varje chef har ju sedan tidigare också haft till uppgift att börja fundera med 
tillsammans med sina medarbetare hur länge de har tänkt att jobba och vad som skulle 
kunna förbättra förutsättningarna för dom att börja jobba längre. Alltså om man 
behöver stuva om i organisationen eller arbetstiderna eller arbetsvillkor i övrigt för att 
dom ska kunna vara kvar. Och det där vill vi förstärka och se till att det blir så. Att man 
jobbar med den frågan. Men sedan kommer vi erbjuda en personlig rådgivning där 
även, eller erbjuda, vi kommer att ha en person som tar personlig kontakt med de som 
närmar sig pensionsåldern. För att lyssna på vad det är som skulle kunna göra att dom 
vill stanna kvar. 

- Landstinget 

Friskvård 
I intervjuerna framgår det att man inte lägger några särskilda resurser på äldre ifråga om 

friskvård. Hälsa är något som man arbetar med oavsett ålder och arbetet är löpande och 

ständigt pågående. För flera av organisationerna är det vanligt att de anställda får ta del av ett 

friskvårdbidrag på 2000kr/år per anställd. Det finns också olika möjligheter till fritidsklubbar 

och andra verksamheter som är knutna till arbetsplatserna.  

Kompetensförsörjning  
Beroende på hur situationen ser ut i respektive organisation har olika insatser genomförts för 

att åtgärda kompetensförluster som pensionsavgångar kan innebära. Inom Byggnadsindustri 

och Verkstadsindustri har insatser främst skett på tjänstemannasidan och för vissa bristyrken 

på yrkesmannasidan. Båda dessa företag har egna utbildningsprogram för de som vill bli 

arbetsledare och andra personalförmåner för alla medarbetare som efterfrågar 

kompetensutveckling. Verkstadsindustri utbildar exempelvis egna elektriker och stöttar dem 

som läser för bolaget relevanta ämnen på högskola. Dessa insatser riktar sig till samtliga 

anställda och är inte något som exklusivt vänder sig till äldre. För Byggnadsindustris del är 

kompetensöverföring inbyggt i systemet med lärlingsutbildning för blivande byggarbetare och 

man har även särskilda introduktionsprogram för blivande yrkesarbetare. 

I de offentliga organisationerna har man börjat utveckla strategier för att kunna behålla den 

äldre arbetskraften. I Kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan är de kommande 

pensionsavgångarna kartlagda. För de som slutar inom Kommunen gör man individuella 

lösningar för att se till att ersätta den kompetens som försvinner. I en avslutningsenkät ställer 

Kommunen också frågan om man kan tänka sig komma tillbaka och arbeta extra vid behov. 

Att använda sig av pensionerade medarbetare som extra resurs är något som man använder sig 

av idag både inom Kommun och Landsting. 
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Vid rekryteringar har man märkt att det inte längre går att ställa lika höga krav som tidigare 

på grund av färre sökanden till tjänsterna. 

För att det kommer inte att finnas tillräckligt många som är beredda att pressa sig 
igenom det här snäva hålet vi har fått till, utan vi måste tänka bredare. Den äldre 
arbetskraften är då en, funktionshindrade är en annan, annan etnisk bakgrund. alla dom 
här sakerna vi i för sig har jobbat med, men vi har jobbat med dom utifrån att – ”Gud 
vad fint om det vore bra för alla” och mer utifrån en social reformtanke. Nu måste vi 
göra det utifrån samma tanke, men även utifrån att alla behövs. Krasst så är det så. Och 
då är det mycket vilka arbetsgivare som kommer att ha försprång, de som klurar ut hur 
gör jag den här kompetensen tillgänglig? 

- Kommunen 

Liksom Kommunen arbetar Landstinget med frågan och man har där utsett en särskild grupp 

som arbetar med att ta fram en övergripande strategi och kommunikationsplan för att möta de 

kommande svårigheterna med kompetensförsörjningen. För tillfället är man i startfasen av 

detta arbete och första steget för landstinget är att kommunicera att organisationen vill att man 

ska arbeta längre. 

Vi behöver påverka så att stat och regering och riksdag och utbildningssamordnare ökar 
volymerna, men när det inte räcker måste vi också påverka dom som finns till att vara 
kvar längre /…/ I år blir det väldigt mycket ett marknadsförings år, där någon enstaka 
vet att vi tänker komma med någonting och kanske går och väntar på det. Men ska vi få 
fram någonting inom ett par år så måste vi börja nu. 

-  Landstinget 

För att lösa arbetskraftbristen hyr Landstinget idag, så kallade stafettläkare från externa 

bemanningsföretag vilket är en kostsam lösning. Landstinget planerar att i framtiden istället 

använda två egna system när det gäller att ta in extra personal. Landstinget planerar att bygga 

upp en seniorbank som kommer att fungera som en intern bemanningsbyrå där äldre kan 

komma in och jobba, medan de stora volymerna av tror man kommer att kunna rekryteras av 

närmaste chef. Sjukvården är i många fall specialiserad så det systemet kommer att ställas på 

prov. Det man jobbar med nu är också att se över hur äldre ska lönesättas och hur man ska se 

på arbetstider. Detta för att cheferna ska få ett ramverk att förhålla sig till.  

Pensionslösningar & arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortning och andra pensionslösningar kan leda till att äldre kan stanna kvar 

längre i arbetet. Detta kan också vara ett led i att avveckla äldre från arbetet. För samtliga 

organisationer är avtalspensionslösningar (förtidspension), i dag ovanliga. Ändrade 

regelverk och det faktum att sådana lösningar kostar mycket pengar gör att man idag är 

väldigt sparsamma med att använda dem. Flera av organisationerna har möjligheter till 
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avtalspension men de används i praktiken mycket sällan. Verkstadsindustri är en av 

organisationerna som fortfarande till viss del använder sig av pensionslösningar. 

Framförallt har man använt sig av dessa tidigare, vilket inneburit att de som nu är 65 

redan har gått i pension. Verkstadsindustri avsätter dessutom 500 kronor per anställd i 

månaden för att möjliggöra tidigare pension. 

För samtliga organisationer har medarbetare i vissa fall möjlighet att gå ner i tid, men då 

också med reducerad lön. Kommunen är ett exempel på arbetsgivare som anger att de har 

goda förutsättningar till att anpassa arbetstiden för medarbetare. 

Det kan vara att man från 65 bara jobbar deltid men att man fortsätter att jobba. Eller att 
man ändå finns tillgänglig. Ja men vill man på något sätt använda sig av den här 
personen som är på väg hem så hittar man på lösningar det gör vi, som passar båda 
parter. Vi har ju jättebra möjligheter att göra anpassningar. 

- Kommunen 

Resultatsammanfattning arbetsgivare 
Av intervjuerna med arbetsgivarna framgår det att man har olika uppfattningar om huruvida 

generationsväxlingen är ett stort problem eller inte. För arbetsgivarna är kompetens en 

avgörande faktor i diskussionen runt äldre arbetskraft. Den kompetens och erfarenhet som de 

äldre tillskansat sig under sina arbetsliv och som förloras vid pensionsavgångar kan innebära 

stora förluster för arbetsgivarna. På yrkesmannasidan är det dock många gånger lättare att 

ersätta äldre med yngre arbetskraft då kompetenskraven inte är lika höga.  

Generellt sett anser arbetsgivarna att äldre medarbetare är friska, särskilt jämfört med hur det 

var förr. Men hälsan kan ändå vara ett problem bland äldre och ett hinder för att arbeta längre. 

På tjänstemannasidan och för de yrken där det ställs högre krav på tankeverksamhet och 

mindre krav på fysik finns det gynnsammare förutsättningar att arbeta vidare även som äldre. 

Arbetsgivarna uppger att 65 år är en väl inarbetad pensionsålder. Särskilt bland yrkesarbetare 

finns en inarbetad kultur om att gå ännu tidigare. Bland tjänstemännen har man börjat se att 

de faktiska pensionsåldrarna stiger och att många arbetar till 67. Att höja pensionsåldern 

ytterligare möts av en viss oro. Äldre som fortsätter att arbeta trots att de inte har 

förutsättningarna skulle kunna skapa problem för arbetsplatsen. Inom de två privata 

organisationerna är en eventuell höjning av pensionsreglerna inget som är nödvändigt utan 

åldersgränserna anses vara bra som de är. 
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För samtliga arbetsgivare är avtalspensioner idag rätt så ovanliga. Tidigare var det däremot 

vanligare och Verkstadsindustri är ett av företagen som använt sig av avtalspensioner under 

åren, vilket för deras del inneburit att de som idag är 65 redan har gått pension. 

Verkstadsindustri avsätter dessutom extra pengar för att möjliggöra för deras anställda att gå 

tidigare.  

Beroende på hur prognoserna ser ut kring pensionsavgångar gör arbetsgivarna olika insatser 

för att klara kompetensförsörjningen. De två privata arbetsgivarna fokuserar främst på 

tjänstemannasidan där det råder brist personal inom vissa yrkesgrupper. För de offentliga 

organisationerna innebär stora volymer av pensionsavgångar att man måste börja utveckla 

strategier för att klara kompetensförsörjningen.  

Fackförbunden om äldre arbetskraft och pensionsålder 
Under beskrivningskategorierna: Äldre medlemmar, Generationsväxling, Kompetens & 

Erfarenhet, Hälsoaspekter, Pensionsålder och Ekonomi presenteras de olika uppfattningarna 

från fackförbunden som finns kring äldre arbetskraft, samt hur man ställer sig till att arbeta 

ännu längre. 

Äldre	  medlemmar	  	  
Av intervjuerna med fackförbunden framgår det att det där inte finns någon tydlig särskiljning 

mellan äldre medlemmar och övriga. Alla medlemmar företräds oavsett ålder och som 

fackförening arbetar de bland annat med att säkerställa så att inte äldre diskrimineras.  

Generationsväxling	  
Stora pensionsavgångar är inte något som fackförbunden Byggfacket, Kommunal och 

Verkstadsfacket ser som ett större problem. Läkarfacket skiljer sig åt i detta fall. Där ser man 

oroligt på den kommande stora bristen på läkare.  

Utifrån den statistik som landstinget har gjort så ser du att t.ex. inom sju år så finns det 
ganska många specialiteter som inte kommer att ha någon läkare kvar. 

- Läkarfacket 
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Kompetens/Erfarenhet	  
När diskussionen berör äldres kompetens varierar respondenternas utsagor. Byggfacket menar 

att äldre medlemmar besitter en stor kompetens vilken de tillskansat sig genom lång 

yrkesverksamhet.  

Den erfarenhet som äldre har är jätteviktig. Att man varit med på många olika moment 
och byggen. Den går inte att läsa sig till /…/ Äldre använder sin erfarenhet att lägga 
upp arbetet smartare, vilket kompenserar för att man inte är lika snabb. 

- Byggfacket 

För Verkstadsfackets medlemmar har den snabba teknikutvecklingen inneburit att många 

äldre inte har tillräckliga tekniska kunskaper.  

De medlemmar som närmar sig pensionsåldern nu ingår i en generation som ligger efter 
i teknikkunnande generellt. Det finns undantag men många har brister i kompetensen 
kopplat mot det krav som teknikutveckling kräver. 

- Verkstadsfacket 

Läkarfacket menar att äldre innehar en kompetens och erfarenhet som yngre inte kan mäta sig 

med och denna skillnad borde synas tydligare i arbetsgivarens lönesättning.  

De äldre läkarna har en spetskompetens som de yngre läkarna inte kan mäta sig 
med, dom har speciell erfarenhet /…/ facket tycker att det ska vara skillnad mellan 
dom som blivit till exempel överläkare idag mot dom som har jobbat som 
överläkare i sju år. Just när det gäller lönesättning och villkor. För kompetensen 
hos kollegan som har jobbat hela tiden, den får man inte när man blir överläkare. 
Det är bara en formell kompetens.  

- Läkarfacket 

Kommunal menar att deras yrkesgrupper har arbetsuppgifter som många gånger inte är så 

kompetenskrävande. Däremot är erfarenhet viktigt och eftersom många av Kommunals 

medlemmar arbetat länge är också erfarenheten stor.  

Hälsoaspekter	  
När det gäller äldres hälsa redogör alla fackförbund utom Läkarfacket att hälsan ofta är ett 

stort problem för äldre medlemmar. Kommunals, Byggfackets och Verkstadsfackets 

yrkesgrupper är samtliga utsatta för förslitningsskador efter många år i arbete. Tunga lyft, 

stressiga och pressade arbetssituationer anses vara orsaker till detta. Byggfacket menar att 

arbetsgivaren behöver lägga mycket mer resurser på arbetsmiljön och ha ett mer långsiktigt 

tänk för att byggnadsarbetare ska kunna nå högre ålder i arbetet. Man menar att arbetsgivaren 

många gånger fokuserar för mycket på skador och olycksfall. Andra mer svårupptäckta 

problem med arbetsmiljön framhålls som viktiga av Byggfacket. 
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Alltså många av de här stora företagen pratar mest om olyckor att man skadar sig på 
jobbet att man ramlar ner från en ställning, man sågar sig i ett finger, du vet sådana. 
Medan vi från fackligt håll, vi driver ju mer en bredare arbetsmiljö. Och då pratar vi om 
damm. många drabbas utav silikos, man får asbest, förslitningsskador, kemikalier alltså, 
det tycker vi är minst lika viktigt, ja minst lika viktigt. Men det är inte lika lätt att mäta. 

- Byggfacket 

För arbetare inom verkstadsindustrin leder monotona arbetsuppgifter och skiftarbete till 

förslitningsskador och arbetets karaktär blir allt tuffare. Den hårda konkurrensen leder till att 

arbetsmiljön försämras och detta kan medföra att man klarar av arbetet sämre som äldre. 

Man ser att vi jobbar i ett sånt arbete, i en sån verksamhet där man ska ha tur om man 
om man når full pensionsålder, alltså per definition så ingår det nästan att man inte 
räknar fullt ut med att jobba till 65, man vill ju, inte så man har planer att man ska sluta 
innan, men vi har så många som har så pass tunga jobb och framförallt har de blivit 
mycket tyngre. Det som har hänt de under de trettio år jag har varit med så har arbetets 
karaktär förändrats väldigt mycket. Det som förr fanns möjligheter i olika ställen i 
fabriken och ha de här enklare jobben eller ha lite mindre pressade jobben, dom börjar 
inte finnas längre /…/ och det här tycker jag själv är en av de stora problemen med 
svensk verkstadsindustri, alltså i jakten i att på konkurrera med övriga Europa eller 
övriga världen i en globaliserad ekonomi så bli arbetsmiljön och arbetsförhållandena så 
mycket sämre att vi faktiskt också kommer att få ett allt större problem med utslagning 
och svårare att jobba kvar som äldre och så vidare. 

- Verkstadsfacket 

Verkstadsfacket menar att det är hög tid att sätta arbetsmiljöfrågan högst i dagordningen för 

att kunna förbättra arbetsmiljön för sina medlemmar. Man vill att arbetsvillkor ska komma 

före lönekrav vid förhandling. 

Pensionsålder	  	  
När man talar om pensionsålder är det i samtliga intervjuer underförstått att det är 65 år som 

åsyftas. Äldre arbetare som inte går i pension vid 65 kan ibland anses som konstiga och att de 

förstör för yngre som behöver ett arbete. Inom verkstadsindustrin är denna norm extra tydlig.  

Kulturen tror jag är sån att man i nuvarande läge inte vill vara kvar efter det man blivit 
pensionär, kulturen är mer: ”Det är bättre att låta unga komma in och få jobben, varför 
ska vi gamlingar blockera det som är ungdomars möjligheter”? Så jag tror att snarare 
dom som nu väljer att vara kvar, dem  ses som ganska snåla och egensinniga, mer än 
några arbetets hjältar som orkar vara kvar och bidrar med sina kunskaper, man ser inte 
det. Är man som en kollektivmänniska som tar ansvar för hela klassen och fackens 
idéer, då går man i tid, då går man när man är 65 och gärna tidigare. Alltså det tror jag 
är kulturen. Det finns ingen heroism i att jobba vidare. 

- Verkstadsfacket 
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Höjning	  av	  pensionsåldern	  
Verkstadsfacket, Byggfacket och Kommunal menar att deras medlemmar många gånger har ett 

långt och hårt yrkesliv bakom sig och att längtan efter pension och vila är stor. Har man 

möjlighet så vill man gärna också gå tidigare än 65. Att höja pensionsåldern ytterligare är 

inget som man från fackligt håll vi se. 

Jag vet att många av våra medlemmar inte kan tänka sig att arbeta längre, men 
möjligtvis jobba mindre. De kanske får ändrade arbetsuppgifter, lättare arbetsuppgifter, 
men det är väl svårt inom vår (kommunens) verksamhet där det är så mycket pengarna 
som styr va? 

- Kommunal 

Det vet ju vi alltså att dom flesta kan inte jobba till pension. Så är det ju idag. Det är 
undantag att ha dem som jobbar. Nu vet jag också det att vi har stora pensionsavgångar 
som alltså når 65 år på Byggnadsindustri det vet ja. Och dem går ju vid 65 i regel, men 
samtidigt från facklig synpunkt så tycker jag nog att 65. Det är väl en lagom ålder 
alltså.  

-  Byggfacket 

En höjning av pensionsåldern skulle också vara svårt att genomföra eftersom arbetet många 

gånger är fysiskt ansträngande. Byggfacket, Verkstadsfacket och Kommunal vittnar om 

påfrestande arbeten och tycker att den rådande pensionsåldern är tillräckligt hög. Att 

medellivslängden ökar leder inte automatiskt till att man också orkar arbeta längre. 

Varför skulle det inte bara kunna vara som det är? Alltså varför är det inte rimligt att 
man efter ett helt livs ganska hårt arbete i industrin kunna gå i pension runt 65?  Varför 
är det helt plötsligt en ful tanke? Det finns ju så här beräknade modeller, att vi inte har 
råd med pensionen annars, alltså att vi urlakar pensions.., men innebär det folk att ska 
behöva slita ut sig ännu mer? /…/ Så att ja tycker ändå att det inte finns någon 
anledning att bara för att den allmänna levnadslängden skjutits upp och därmed rent 
matematisk borde pensionsåldern också skjutas uppåt, innebär ju inte det att man har 
förutsättningar att jobba kvar. Förutsättningarna i samhället är så olika att vissa har inte 
det. 

- Verkstadsfacket 

Läkarfacket har i denna fråga återigen en avvikande uppfattning. Många av fackföreningens 

medlemmar slutar vid 65, men en stor andel vill också arbeta vidare och från fackets sida 

tycker man det är bra. 

Ja utifrån det jag ser idag är det en positiv känsla. Framförallt på de arbetsplatserna där 
de finns bra kollegor och man känner sig behövd. Om man handleder en yngre kollega 
om man känner att man utför ett meningsfullt uppdrag. Då ser jag inte att det är svårt att 
motivera till att bli kvar, absolut inte /…/ Ja, men som sagt, det ska vara på frivillig bas, 
finns det möjlighet då ska man inte, för vi är lite olika som personer, vi har olika hälsa 
och olika vanor bland annat. Då tycker vi det fungerar och ser inte några problem.  

-  Läkarfacket 
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Det stora antalet läkare går i pension vid 65 års ålder, men antalet som arbetar längre ökar 

alltmer bland Läkarfackets medlemmar. Respondenten från Läkarfacket tycker också att 

arbetsgivare borde göra det ännu mer attraktivt att arbeta vidare för läkarna. Genom att 

individanpassa med flexiblare arbetstider och ekonomiska incitament kommer fler läkare att 

vilja fortsätta tror man. Läkarfacket menar också att det är viktigt att arbetsgivare i god tid hör 

vilka behov läkarna har eftersom pensionen oftast planeras flera år i förväg.  

Ekonomi	  
Ekonomi är en avgörande faktor för fackförbundens medlemmar när det gäller när man väljer 

att gå i pension och lämna arbetet.  Läkarfacket tror inte att pensionerna är en avgörande 

fråga, men ekonomiska incitament från arbetsgivares sida skulle kunna bidra till att läkarna 

skulle vilja arbeta vidare. Läkarfacket menar vidare att de äldre läkarna inte ska missgynnas i 

lönesamtal, vilket idag händer. 

För de övriga fackförbunden är låga pensioner ett större problem. Kommunal, Verkstadsfacket 

och Byggfacket menar alla att även om många har en önskan att gå i pension tidigt, så leder 

låg pension till att man tvingas härda ut några år till. Av de intervjuade fackförbunden är det 

Verkstadsfacket som tydligast arbetar för att deras medlemmar ska kunna få gå tidigare i 

pension. I deras avtal med arbetsgivaren har man t.ex. inskrivet att alla anställda ska få 

500kr/mån per anställd för att möjliggöra tidigare pensionsuttag. Dessutom har 

Verkstadsfacket i senaste avtalet förhandlat fram en särskild pott för att finansiera 

delpensionssystemet. 

Det tror jag, alltså det som är deltidspensionslösning som kom i sista avtalet som 
tecknades bara för några veckor sedan. Det är facket centralt som har drivit frågan och 
det är ju ett sätt att uttrycka det som ”vi tror att våra medlemmar har det svårt att jobba 
kvar tills det man är sextiofem, vi har ingen makt att kunna göra något åt det. Alltså 
hittar vi avtalslösningar för att förbättra ekonomin när man måste gå i förtid, eller om 
man själv väljer att gå i förtid”. Det är ju så det är och det finns inom andra 
yrkeskategorier en sådan möjlighet, så varför ska det inte vi ha det då? Det är alltså det 
som man ser som en strategi, inte att ta kampen att förändra arbetslivet och 
arbetsförutsättningarna, ökad bemanning på företaget så att man kanske kan orka jobba 
tills man är 67, Alltså den. Nä jag ser inget sådant i alla fall. 

- Verkstadsfacket 

Resultatsammanfattning fackförbunden 
Den demografiska förändringen på arbetsmarknaden med stora pensionsavgångar väntar de 

närmaste åren är inte något som Kommunal, Byggfacket och Verkstadsfacket ser som ett större 

problem. Att många yngre står utanför arbetsmarknaden ses däremot som ett stort problem där 
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fokus borde ligga. Läkarfacket skiljer sig åt från övriga fackförbund med att erkänna 

generationsväxlingen som något mycket problematiskt. Här ser man oroligt på utvecklingen. 

När det gäller äldre medlemmars kompetens har respondenterna en variation av uppfattningar. 

Byggfacket understryker vikten av den erfarenhet som äldre skaffat sig under många år. 

Läkarfacket trycker ännu mer på den kompetens som seniora läkare besitter och som yngre 

läkare inte helt kan ersätta. Kommunal säger att deras medlemmar många gånger har en stor 

erfarenhet av sina respektive yrken, men att dessa i sig inte är så kompetenskrävande. 

Slutligen menar Verkstadsfacket att deras äldre medlemmar många gånger inte hängt med i 

den tekniska utvecklingen.  

För Kommunal, Byggfacket och Verkstadsfackets medlemmar uppger respondenterna att 

hälsan är ett stort problem bland äldre. Inom dessa tre fackförbund är förslitningsskador 

vanliga bland de äldre medarbetarna. Många år av fysiskt tunga och monotona arbetsuppgifter 

leder till att många tvingas lämna arbetslivet i förtid. Mycket större och fler satsningar på 

arbetsmiljön efterfrågas av förbunden för att äldre ska kunna arbeta fram till en högre ålder.  

I samtliga intervjuer med de fackliga representanterna framgår det att 65 anses vara den ålder 

som gäller för pension. Denna kultur är också på en del ställen så stark att de som väljer att 

arbeta vidare anses konstiga och illojala mot kollektivet. Kommunal, Byggfacket och 

Verkstadsfacket menar att deras medlemmar längtar efter pension, ledighet och vila. En 

höjning av pensionsåldern är inte något som man vill se. Den hårda arbetsmiljön och fysiskt 

ansträngande arbetsuppgifter omöjliggör en sådan höjning menar de. Läkarfacket är dock ett 

undantag i denna fråga. Där är det allt fler läkare som väljer att arbeta vidare till 67 och ibland 

ännu längre.  

För många äldre är ekonomin en avgörande faktor vid beslut kring pension. Bland Kommunal, 

Byggfacket och Verkstadsfackets medlemmar är låga pensioner ett större problem. 

Respondenterna från dessa fackförbund menar att de låga pensionerna i sig tvingar många 

äldre att arbeta vidare trots att önskan och behovet att sluta tidigare finns. Verkstadsfacket är 

det fackförbund som tydligast arbetar för att möjliggöra för deras medlemmar att gå i tidig 

pension. I det senaste avtalet med arbetsgivarna har en särskild pott förhandlats fram för att 

finansiera detta. Läkarfacket tror inte att pensionerna i sig är avgörande för att förmå läkare 

att arbeta längre. Däremot tror man att olika ekonomiska incitament kan komma bidra till att 

läkare arbetar vidare efter 65. 
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Analys / Diskussion  
Hur respondenterna tänker kring äldre arbetskraft och förslagen till att höja pensionsåldern 

påverkas av om man uppfattar generationsväxlingen som ett problem för den egna 

organisationen. Det finns en variation i förhållningssätt till den demografiska förändringen på 

arbetsmarknaden mellan olika arbetsgivare och fackförbund. Förutom de olika 

uppfattningarna kring generationsväxlingen kan man se att arbetets karaktär och innehåll 

också avgör hur respondenterna ser på äldre arbetskraft. 

Utstötningsfaktorer 
Av intervjuerna framgår att hälsan är ett problem för många äldre yrkesarbetare. 

Arbetsgivarna framhåller att äldres hälsa har blivit bättre, men det framkommer också att 

äldres hälsa kan vara ett hinder för att kunna arbeta vidare. Fackförbunden understryker än 

mer tydligt att äldres hälsa många gånger är dålig. För många innebär förslitningsskador 

orsakade av fysiskt tunga och monotona arbetsuppgifter att man tvingas lämna arbetslivet i 

förtid. Paralleller kan dras till de utstötningsfaktorer (Push-faktorer) som redovisats i 

teoriavsnittet (Nilsson et al. 2011). Ilmarinen (2001) menar också att tung arbetsbelastning 

kan leda till att arbetsförmågan avtar, vilket i sin tur kan leda till utstötning från yrkeslivet. 

En viktig bidragande faktor till hur benägna arbetsgivare är att verka för längre arbetsliv bland 

sina äldre medarbetare hänger samman med vilka kvalifikationskrav arbetet har. Generellt sett 

tenderar tjänstemän och specialister att framhållas som viktiga utifrån deras kvalifikationer 

medan yrkesarbetare är lättare att ersätta. Skillnaden i uppfattningarna om äldres kompetens 

kan då både stärka incitamenten för att behålla personal såväl som viljan till att byta ut 

personal mot ny kompetens. I linje med detta kan höga kompetenskrav verka som en push-

faktor till utträde från arbetslivet bland de äldre vars kompetens anses som bristfällig.  

Attityder och värderingar styr organisationers agerande gentemot äldre (Furunes et al. 2011). 

Av intervjuerna kan man se att negativa attityder och värderingar om äldre i arbetet finns 

inom de olika organisationerna. Dels talar man om en norm om tidigt utträde för att bl.a. 

släppa in yngre på arbetsmarknaden. Man talar också om att äldre inte längre klarar av tempot 

för att kunna vara kvar i arbetet. Båda dessa exempel kan också ses som push-faktorer som 

stöter ut äldre från yrkeslivet. 
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Attraktionsfaktorer 
Ekonomiska incitament som till exempel avtalspension kan verka som attraktionsfaktor till att 

lämna yrkeslivet (SOU, 2012:28). Av intervjuerna framgår det att de flesta har slutat eller har 

dragit ner på generösa pensionsavtal men inom verkstadsindustrin finns ett exempel på 

organisationer där detta fortfarande förekommer. Såväl från företagets sida som från fackligt 

håll arbetar man för att medarbetarna ska ha möjlighet att sluta innan de blir 65 år. Generellt 

sett kan man kanske ändå se att intentionerna med de förändrade pensionsreglerna från statens 

sida faktiskt lyckats. Många äldre arbetar vidare då de ekonomiska incitamenten för att gå i 

pensions saknas (SOU, 2012:28).  

Detta torde vara bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv åtminstone på kort sikt. Hur det 

kommer att slå på längre sikt både ekonomiskt för samhället och för den enskildes hälsa och 

ekonomi får framtiden visa. Fackförbunden vittnar t.ex. om att många äldre känner sig 

tvingade att arbeta vidare då pensionen annars skulle bli allt för låg. Pensionsålderutredningen 

(SOU, 2012:28) uppmärksammar också detta med att peka på att extra insatser för de med 

lägst pension kan behövas från statligt håll.  

I intervjuerna utmärker sig läkarna. Enligt Läkarfacket är låga pensioner i sig inget aktuellt 

problem. Istället talar man om andra ekonomiska incitament som skulle göra det mera 

attraktivt för läkare att stanna i arbetet. Sammantaget kan man konstatera att pull-faktorerna 

varierar och att skillnaderna delvis går att förklara genom vilken yrkeskategori som är i fråga.  

Pensionsålder  
Genomgående i intervjuerna är att 65 år är norm för när man förväntas gå i pension. Trots att 

det i pensionsreformen infördes en mer flexibel pensionsålder där individen får välja mellan 

att gå i pension mellan 61 och 67 år, lever alltså normen om 65 vidare. Normen till trots 

vittnar flera av respondenterna att den faktiska pensionsåldern bland medarbetarna stiger. 

Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i samtliga organisationer. Detta bekräftar de tendenser 

till högre pensionsålder som också visats i forskning (Conen et al. 2012). Trenden om tidig 

pension, Early Exit, lever också kvar, men på vissa håll börjar den försvagas.  

Utifrån intervjuerna med arbetsgivare och fackförbund kan man dra slutsatsen att, sättet man 

tänker på när det gäller äldre arbetskraft och höjd pensionsålder, påverkas av om 

generationsväxlingen uppfattas som en stor utmaning för den egna organisationen eller inte. 

Ju större utmaning desto positivare attityd har man till förlängt arbetsliv. Det finns skillnader i 

uppfattningar mellan olika arbetsgivare och olika fackförbund när det gäller hur man förhåller 



	   31	  

sig till den demografiska förändringen på arbetsmarknaden. Förutom de olika uppfattningarna 

kring generationsväxlingen kan man se att arbetets karaktär och innehåll är något som i stort 

avgör hur respondenterna uppfattar äldre arbetskraft. Om det t.ex. finns höga fysiska krav i 

arbetet, leder det till mer negativa uppfattningar om äldre arbetskrafts möjligheter. 

Age Management och livsloppsperspektiv 
Age Management handlar om att anta ett åldersanpassat ledarskap för att på bästa sätt kunna 

nyttja även den äldre arbetskraften i organisationen (Ilmarinen, 2011). Kommun och 

Landsting är organisationer som verkar ha tagit till sig dessa tankebanor. För de offentliga 

organisationerna är också den demografiska förändringen ett så pass stort problem att man 

faktiskt är tvingad att börja förändra sitt sätt att tänka kring både äldre och 

kompetensförsörjning. Även om man i dagsläget bara är i startgroparna tyder resonemangen 

som läggs fram att det finns en tydlig ambition om att införa ett åldersanpassat ledarskap.  

För de två privata organisationerna i den här studien finns det inga uttalade strategier som kan 

kopplas mot åldersanpassat ledarskap och till Ilmarinens (2011) idéer om Age Management. 

Kanske är det så att kravet på flexibilitet gjort att det snarare är ekonomiskt lönsamt om äldre 

slutar tidigt? Det skulle också kunna vara så att arbetets karaktär är så pass tufft att man helt 

enkelt inte räknar med att äldre ska kunna arbeta vidare efter en viss ålder? Tankarna om ett 

åldersmedvetet ledarskap tycks således ligga långt borta. Däremot görs individuella 

anpassningar bland de yrkesgrupper (främst tjänstemän) som anses besitta viktiga 

kvalifikationer. Man talar också om vikten av att ha både äldre och yngre i arbetsgrupperna, 

vilket kan antyda ett slags Diversity Management (Furunes & Mykletun, 2007).  

Hur viktigt det är att medarbetarna arbetar längre tycks påverka hur organisationer agerar. 

Kanske är det så att detta också styr handlingsutrymmet? För personalstrateger inom 

Landsting och Kommun där kompetensförsörjningen prioriteras får dessa personer en hög 

grad av handlingsutrymme eller Decision Latitude som det också kan kallas (Furunes et al. 

2011). Medan för andra organisationer i studien där kompetensförsörjningen kommer längre 

ner på agendan, har man en snävare grad av handlingsutrymme för att kunna påverka äldre att 

arbeta vidare.  

I intervjuerna kan man delvis se tecken på att organisationerna antar ett livsloppsperspektiv i 

sin personalstrategi. Att arbetsförmågan hänger ihop med hur arbetslivet sett ut håller de flesta 

med om. Satsningar på friskvård och förebyggande rehabiliteringsarbete förekommer i olika 
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utsträckning för att medarbetare ska hålla sig friska genom yrkeslivet. I intervjuerna ser man 

däremot inte någon strävan mot att ändra arbetets karaktär, till förmån för att medarbetarna 

ska vara friska som äldre. Förslag i linje med att tillföra mer pengar till fler anställda och 

införa lugnare arbetstempo, större variation i arbetet är inte något som arbetsgivarna för fram. 

Från fackens sida trycker man på att det hårda och långa yrkesliv som många äldre levt 

påverkar och ibland omöjliggör ett förlängt yrkesliv. Fackens hållning antyder att ett 

livsloppsperspektiv där anpassningar för äldre visserligen är bra och helt nödvändigt, men det 

yrkesliv och den tid som passerats gör det svårt att höja pensionsåldern. Utifrån ett 

livsloppsperspektiv där hela arbetslivet tas i beaktande (Malmberg & Ågren 2011), skulle 

man kunna förklara varför det är så stora olikheter mellan hur man dels ser på tjänstemän och 

yrkesmän och deras förutsättningar att arbeta längre. Det yrkesliv som tjänstemän har 

möjliggör ett längre yrkesliv medan yrkesarbetares arbetsförhållanden hindrar eller försvårar 

ett längre yrkesliv. Däremot får man vara försiktig att dra alltför stora slutsatser eftersom det i 

en människas liv finns mer än bara arbete. 

Slutsats och vidare forskning 
Resultatet av studien visar att kompetens och hälsa samt vilka krav som arbetsuppgifter 

ställer, påverkar inställningen till äldre och hur benägna arbetsgivare och fackförbund är att 

verka för ett längre arbetsliv. Dessa förutsättningar skiljer sig åt mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän och mellan olika branscher. Resultatet liknar det som pensionsmyndigheten visar i 

sin rapport (2012:2). Arbetsgivarna i denna hade också en lägre tilltro till äldre inom privat 

sektor än i offentlig sektor. Skillnaderna i uppfattningarna om äldre arbetskraft skiljde sig 

också åt mellan olika branscher och mellan olika arbetsuppgifter. 

Om man ser generationsväxlingen som ett problem eller inte, och hur det borde bemötas beror 

på vem som har definitionsprivilegiet. Även om många arbetsgivare och fackförbund i sak 

kan hålla med om de slutsatser som t.ex. pensionsåldersutredningen kommit fram till, agerar 

man olika, även inom den egna organisationen. En del arbetsgivare framhåller äldre 

medarbetare som viktiga för att klara kompetensförsörjningen. I dessa organisationer har man 

genomfört anpassningar för att äldre medarbetare ska kunna stanna längre i arbetet. Däremot 

handlar det övervägande om ”anpassningar” och det finns ännu inga större tecken på att man 

genomför långsiktiga förändringar i arbetets karaktär, i linje med ett livsloppsperspektiv, för 

alla anställda, unga som gamla ska kunna arbeta längre.  



	   33	  

Resultat från studien visar alltså på det finns en variation av uppfattningar beroende på vilka 

äldre som är i fråga och vem som man frågar. Från samhällets sida arbetar man nu med att ta 

fram nya regler och riktlinjer för svenskars pension. Lagen är lika för alla brukar det heta, 

men om nu förutsättningarna är så olika för olika yrkesgrupper hur ska man då lagstifta utan 

att många äldre samtidigt kommer i kläm? Genom att studera äldre arbetskraft ur ett 

organisationsperspektiv skulle man kunna synliggöra de variationer som finns mellan olika 

yrkesgrupper och branscher. Om man inte tar hänsyn till dessa skillnader finns risken att nya 

pensionsregler leder till utslagning med en ökad risk av både sjuka och fattiga grupper av 

äldre. Även om man lyckas förmå många äldre att arbeta vidare är risken att klyftorna mellan 

dem och de som inte har samma möjlighet ökar, vilket inte borde anses som önskvärt. 

Metoddiskussion 
Fenomenografin användes som utgångspunkt i den här studien för att komma åt arbetsgivares 

och fackförbunds uppfattningar om äldre arbetskraft. Larsson (1986) och Uljens (1989) menar 

att man genom en fenomenografisk ansats kan få tillgång till olika uppfattningar om ett 

fenomen. Utifrån denna ansats strävar man efter en variation bland uppfattningarna. Därför 

valdes respondenterna ut från olika branscher. Alvesson (2011) menar att förutom att det ska 

finnas en bredd i urvalet ska också respondenterna anses särskilt lämpade att uttala sig om 

forskningsfrågan. Dessa kriterier kunde inte säkerställas på förhand, utan man fick använda 

sig av de personer som det gavs tillträde till. Vilka personer som företagen valde ut för 

deltagande i studien skulle kunnat ha negativa konsekvenser för studien. En av 

respondenterna var nyligen tillsatt på sin position, vilket kan ha påverkat dennes lämplighet 

att uttala sig om organisationens förhållningssätt gentemot äldre. I övrigt var samtliga 

respondenter väl insatta i frågan om äldre arbetskraft. 

Kunskap i frågeteknik är avgörande för kvalitén på en studie där empirin bygger på intervjuer. 

En professionell frågeledare kan få fram mer relevant data än nybörjaren. Testintervjun inför 

den första intervjun kan därför ses som ett steg till att bättra på färdigheterna som frågeledare. 

Att ensam genomföra intervjuer och kodning medför också risken att respondenternas utsagor 

misstolkats. Den egna förförståelsen och de egna erfarenheterna kring äldre i yrkeslivet kan 

ha påverkat analysen. Detta problem kan vara svårt att undvika. Ett sätt att minska 

misstolkningar är att låta respondenterna ta del av resultatet för att se om de kan känna igen 

sig i beskrivningarna. I den här studien har så också gjort med de tre respondenter som 

önskade att ta del av materialet före publicering.  
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Den kvalitativa inriktningen i den här studien medför att större generaliseringar av resultatet 

inte låter sig göras. Nu syftade emellertid den här studien till att upptäcka variationer mellan 

arbetsgivare och fackförbund och just för detta ändamål lämpar sig kvalitativt angreppssätt 

väl. Genom att olika arbetsgivare och fackförbund ur olika branscher valdes ut för intervju 

skapades förutsättningar för en bred variation i resultatet, vilket senare också visade sig vara 

fallet.	  
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Bilaga	  1 

Introduktion	  
Berätta om intervjuns förutsättningar: 

• Bandinspelning 
• Informationen behandlas konfidentiellt. 
• Resultatet sammanställs i en rapport där enskilda personers åsikter inte kan utläsas, samt hur 

det kommer att användas 
• Inget är rätt eller fel, en öppen diskussion. 
• Ge en introduktion till ämnesområdet. 

 

1. Jag är för det första intresserad av din organisations syn på äldre arbetskraft? 
2. Jag är för det andra intresserad av vilka möjligheter och hinder de finns för äldre att arbeta 

längre? 
3. Jag är för det tredje intresserad av att veta vad ni gör i er organisation för att förmå äldre 

arbetskraft att arbeta längre?  
 

Äldre	  arbetskraft	  

Hur tänker du kring frågan att förmå äldre att arbeta längre utifrån ditt 
perspektiv?  

• Är generationsväxlingen ett problem? 
• Riskeras kompetens gå förlorad? 
• Står äldre medarbetare i vägen för yngre? 
• Skiljer det sig åt mellan yrkesgrupper? 
• övrigt 

 

Vilka möjligheter ser du kring att förlänga arbetslivet bland 
medarbetarna? 

• Kompetensöverföring 
• Ekonomi 
• Behålla kompetens 
• övrigt 

	  

Vad gör man för att äldre ska kunna arbeta längre? 

• Ekonomiska incitament 
• Arbetstider och flexibilitet 
• Kompetensutveckling 
• Förnyad roll i organisationen 
• Mentorskap 
• Övrigt 
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Bilaga	  2	  

Kodningsmall	  

Äldre	  arbetskraft	  -‐	  Arbetsgivare	  

Uppfattning	  till	  äldre	  arbetskraft,	  Konkreta	  åtgärder	  för	  att	  förlänga	  yrkeslivet	  bland	  äldre	  &	  
Möjligheter	  att	  förlänga	  yrkeslivet	  för	  äldre	  

	  

• Kompetens/Erfarenhet	  	  

• Hälsoaspekter	  

• Attityder	  till	  pension	  

• Generationsväxling	  

• Äldre	  medarbetare	  

• Pensionsålder	  och	  möjlighet	  att	  arbeta	  längre	  	  

• Kompetensförsörjning	  (Age	  management)	  	  

	  

Äldre	  arbetskraft	  –	  Fackförbund	  

Uppfattning	  till	  äldre	  arbetskraft,	  Konkreta	  åtgärder	  för	  att	  förlänga	  yrkeslivet	  bland	  äldre	  &	  
Möjligheter	  att	  förlänga	  yrkeslivet	  för	  äldre	  

	  

• Äldre	  medlemmar	  	  

• Generationsväxling	  	  

• Kompetens	  &	  Erfarenhet	  

• Hälsoaspekter	  

• Pensionsålder	  	  

• Ekonomi	  

	  

	  

	  

 


