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Inledning 
Andelen äldre i förhållande till andelen yngre har ökat i Sverige (FIGUR 1). Det medför att de 
som är sysselsatta/i arbete måste försörja ett växande antal äldre som nyligen lämnat 
arbetsmarknaden, samt att det finns ett ökat vård- och omsorgsbehov hos allt fler äldre. 
Tidigare reformer med förhoppningen att få fler att arbeta längre (exempelvis 
jobbskatteavdrag, nedsatta sociala avgifter för äldre) har inte gett önskad effekt. Ett 
oförändrat pensionsmönster, samt att sysselsättningen bland personer över 65 år inte har 
ökat sedan 2008, innebär en ohållbar utveckling. Samhället måste bli bättre på att ta vara på 
äldre arbetstagare för att klara generationsväxlingen och förebygga brist på arbetskraft (1).  

 

 

FIGUR 1. Åldersstruktur för hela riket år 2012 i jämförelse med 1968. (Källa SCB).  

Nyligen genomfördes en stor pensionsåldersutredning för att kartlägga fenomenet med äldre 
arbetskraft och pensionsålder. Utredningen föreslår ett antal åtgärder med avsikt att ta 
tillvara den äldre arbetskraften, bl.a. en höjning av pensionsåldern samt att åldersgränserna 
för sjukpenning, arbetslöshetsstöd, sjukersättning m.m. höjs i takt med en riktålder för 
pension. Riktåldern beräknas årligen efter medellivslängdens utveckling, men gäller först 
fyra år efter beräkningsåret. Riktåldern kommer att beräknas för första gången år 2015 och 
kommer att tillämpas fr.o.m. 2019 (1). Orsaken är att en tidig höjning av pensionsåldern 
behövs för att finansiera pensionssystemet samt för att finansiera insatser i arbetslivet, t.ex. 
satsningar på arbetsmiljön, kompetensutveckling och flexibilitet. Även ett ökat arbetsutbud 
föreslås för att möjliggöra ett längre arbetsliv (1).  

Ett längre arbetsliv har både positiva och negativa effekter. Forskning har visat att det bl.a. 
kan bidra till en bättre livskvalitet (2). Pensioneringen kan förbättra hälsa och livskvalitet hos 
de som arbetar med slitsamma och enformiga arbeten, men för de allt fler äldre som inte har 
fysiskt krävande arbeten som de trivs med, kan fortsatt arbete gynna hälsa, kognitiva 
förmågor, sociala aktiviteter och livskvalitet (2).  

Vidare medför åldrandet fysiologiska, sensoriska och kognitiva förändringar med stora 
individuella skillnader (3), vilket innebär stor variation i arbetsförmåga. Åldersbegreppet kan 
ses på flera sätt men vanligast är att använda den kronologiska åldern. Kronologisk ålder 
säger dock inget om hur personen är och fungerar. Här kan begreppet funktionell ålder bättre 
spegla en person då funktionell ålder är beroende av personens hälsotillstånd och 
fysiologiska förmåga, samt påverkas såväl av biologisk, psykologisk och social miljö. Det finns 
stora variationer i den funktionella åldern mellan individer med samma kronologiska ålder. 
En person som är 70 år kan ha en funktionell ålder på 40 år och vice versa. Det innebär att 
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äldre arbetstagare kan ha lika goda förutsättningar som yngre arbetstagare. Sålunda finns det 
de som anser att fokus bör ligga på individens funktionella förutsättningar för arbete och den 
funktionella åldern istället för den biologiska (4).   

I en delrapport i pensionsåldersutredningen skriver Ilmarinen (5) att chefers och 
arbetsledares inställning till äldres arbetsmiljö är central för att kunna åstadkomma ett 
åldersmedvetet arbetsliv, som så småningom leder till att fler arbetar längre. Författaren 
menar att sådan kompetens kommer att bli en konkurrensfördel på framtidens 
arbetsmarknad. Det föreslås också att Företagshälsovården (FHV) borde utveckla kompetens 
inom så kallad ”Age management”, i syfte att anpassa arbetsplatser utifrån äldres behov och 
förutsättningar. Man bör således arbeta med att utveckla ett åldersmedvetet 
arbetsförmågebegrepp (5). Vidare kan ett nära samarbete mellan arbetsplatser och FHV 
bidra till att effektivt anpassa arbetet till individen, något som arbetsplatsen har stor nytta av 
både ur en kostnads- och kvalitetsaspekt(6). 

En rapport från Svenska miljöinstitutet visar att ett aktivt användande av FHV skapar 
förutsättningar för god arbetshälsa genom strategiska insatser och ett effektivt utnyttjande av 
såväl företagens som FHV:s resurser.. Relationen mellan FHV och företag/kund är central för 
goda resultat. Särskild vikt läggs vid tillit, förtroende och dialog mellan företag/kund och 
FHV för en fungerande samverkan. Detta kan resultera i en ständig utveckling och 
förbättring av verksamheten, där FHV istället kan arbeta mer förebyggande istället för 
behandlande (7). En god samverkan mellan FHV och företag/kund kan leda till såväl 
minskad sjukfrånvaro som ökad arbetsförmåga och produktivitet (7-9).   

Arbetstagare inom kommuner och landsting är av centralt intresse i relation till den ökade 
medellivslängden i Sverige Arbetsmiljön för dessa personalgrupper har varit i fokus under 
flera år då fysiskt tunga arbeten i förhållande till individens kapacitet ofta förekommer t.ex. 
inom vård och omsorg (10-12). Nyligen publicerades resultat som visar att vårdpersonal som 
upplever sitt arbete som fysiskt tungt har en ökad risk för långtidssjukskrivning (13). Det är 
också vanligt förekommande med psykosocialt påfrestande arbeten t.ex. inom skola och 
socialtjänst. Vidare förväntas kommuner och landsting ha ett stort personalbehov p.g.a. 
pensionsavgångar de närmsta decennierna samtidigt som kraven på vård- och omsorg 
förväntas öka när befolkningen blir äldre.  

Det diskuteras för närvarande hur man ska lösa problematiken med att det blir allt färre i den 
traditionellt arbetsföra åldern 20 till 64 år, i förhållande till de som är över 65 år (5). Olika 
åtgärder behöver vidtas för att en större andel av arbetskraften i åldrar över 60 år ska kunna 
arbeta längre (2). Den skeva åldersstrukturen är ett problem som är särskilt uttalad i 
norrlandslänen och där medelåldern i många av länens kommuner är förhållandevis hög 
(FIGUR 2 TILL 4). Olika åtgärder för att underlätta för äldre arbetskraft att arbeta kvar i åldrar 
över 60 år synes vara särskilt angelägna i dessa områden. Här är arbetsmiljöåtgärder ett 
viktigt instrument för att nå målet att fler ska vara i arbete längre upp i åren.  
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FIGUR 2. Åldersstruktur för Norrbottens län, år 2012 i jämförelse med 1968. (Källa SCB) 

 

   

FIGUR 3. Åldersstruktur för Västerbottens län, år 2012 i jämförelse med 1968. (Källa SCB) 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 4. Åldersstruktur för Pajala kommun, år 2012 i jämförelse med 1968. (Källa SCB) 

 

Sammanfattningsvis är relationen mellan arbetsplats och FHV av stor betydelse för en god 
och effektiv hantering av arbetsmiljöfrågor. En hypotes är att FHV i samverkan med Human 
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Resources (HR)-funktioner på företag skulle kunna spela en betydelsefull roll i arbetet med 
att skapa förutsättningar för en god arbetshälsa genom hela livet/senare i livet. Samarbetet 
skulle kunna ske såväl genom arbetsplatsanpassningar utifrån äldres behov och 
förutsättningar, som genom ökade satsningar på arbetsmiljön och att öka det preventiva 
arbetet generellt. Detta skulle bidra till ett åldersmedvetet arbetsliv. Men hur ser samarbetet 
mellan FHV och HR ut idag i Norrland och hur bedrivs arbetet med att få arbetstagare att 
stanna kvar i arbetslivet längre? 

 

Syfte 
Projektet syftar till att kartlägga om och hur norrländska kommuners och landstings HR- 
avdelningar arbetar för att underlätta ett längre arbetsliv, samt om och hur de samverkar 
med företagshälsovården.  

Frågeställningar: 

1) a Arbetar norrländska kommuner och landsting för att underlätta ett längre arbetsliv? 
b Hur arbetar norrländska kommuner och landsting för att underlätta ett längre 
arbetsliv? 

2) a Hur samverkar HR-funktionen inom kommun och landsting med FHV rent 
generellt? 
b Hur samverkar HR-funktionen inom kommuner och landsting med FHV specifikt  
 för att underlätta ett längre arbetsliv? 
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Metod 
Som datainsamlingsmetod genomfördes semistrukturerade telefonintervjuer med personer i 
beslutsfattande ställning. Ett antal fasta frågor ställdes och följdes upp givet svaret från 
respektive respondent. Intervjuguiden för både HR-avdelningarna vid kommuner och 
landsting samt för FHV presenteras i Bilaga 1. 

Datainsamling och klassifikation 
Utifrån projektets syfte och frågeställningar har kontakt och intervju i första hand skett med 
HR- eller personalchef eller person i motsvarande ställning (exempelvis kommunchef i de 
mindre kommunerna) som har kunskap om området. Kontaktuppgifter har hämtats från 
landstingens och kommunernas respektive hemsidor och genom kontakt via växel. Först 
kontaktades de fyra landstingen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) 
och de 44 kommunerna (FIGUR 5) och tid för telefonintervju bokades in under januari/februari 
månad 2014. Därefter kontaktades FHV i respektive landsting (FIGUR 6). Ett undantag gjordes 
för Västerbottens läns landstings då deras FHV valdes ut till pilotintervju tillsammans med 
landstingets HR-avdelning. Likaså ingick Örnsköldsviks kommuns HR-avdelning i 
pilotintervjuerna. Pilotintervjuer skedde under december månad 2013. Två ordinarie 
intervjuer genomfördes i december med Robertsfors kommun och Norrbottens läns 
landstings FHV av praktiska skäl. Efter pilotintervjuerna med Västerbottens läns landsting 
och Örnsköldsviks kommun beslutades att intervjua alla landstingens FHV (4 st) för att se 
överensstämmelse med respektive FHV. Kommunernas FHV kontaktades endast vid 
samverkan med HR om specifikt arbete för ett längre arbetsliv fanns.  

Samtliga informanter gav sitt samtycke till att delta i projektet. Alla intervjuer genomfördes 
av en och samma person. Vid intervjutillfället definierades och tydliggjordes begrepp som 
förekom i intervjun. 

Intervjuerna har i samband med intervjutillfället renskrivits så att all relevant information 
skulle finnas med i utskrifterna. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys med syfte att identifiera meningsbärande enheter i intervjuerna (14). Syftet 
med kvalitativ design är att utforska, tydliggöra och förklara hinder och möjliggörare för ett 
fenomen, i detta fall längre arbetsliv samt samverkan mellan kommuner/landsting och dess 
FHV.  

All data har behandlats ospecifikt för konfidentiell hantering och redovisning.  Dataanalys 
och bedömning av data har skett av två olika professioner.  

Redovisning av resultat 
Materialet redovisas delvis kvantitativt i tabellform, dels kvalitativt i form av 
citat/meningsbärande enheter från intervjuerna. Vid en analys fann vi att svaren 
överensstämde gällande fokusområdena mellan FHV och kund (landsting/kommun), och 
därför redovisas de inte här. 
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FIGUR 5. De deltagande kommunerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR. 6 Sveriges landsting, där de fyra nordligaste deltog i studien: Norrbottens läns landsting, Västerbottens 
läns landsting, Landstingen i Västernorrland och Jämtlands läns landsting 
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Resultat 

Aktivt arbete med specifika åtgärder att verka för ett längre arbetsliv 

Aktivt arbete 

Bland landstingen sker arbetet med specifika åtgärder för ett längre arbetsliv i två av fyra 
landsting. Bland kommunerna är det fyra av fyrtiofyra som arbetar specifikt för ett längre 
arbetsliv (TABELL 1). De som inte arbetar specifikt med ett längre arbetsliv uppger att man 
arbetar generellt för en god arbetsmiljö (TABELL 2). 

TABELL1. Sammanställning av hur många landsting och kommuner som aktivt arbetar för ett längre arbetsliv 

AKTIVT ARBETE FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV 
 Ja Nej Totalt 
Landsting 2 2 4 
Kommun 4 40 44 
TOTALT 6 42 48 

 
Former av aktivt arbete för längre arbetsliv kontra generellt arbetsmiljöarbete 

Det finns en stor variation i hur man specifikt arbetar för ett längre arbetsliv och för en god 
arbetsmiljö rent generellt (TABELL 2). Kommuner och landsting arbetar på olika sätt. 
Kommunerna uppger en större variation i åtgärder riktade mot individen både i specifikt 
arbete för ett längre arbetsliv och det generella arbetsmiljöarbetet. Kommunerna uppger 
ingen åtgärd på organisatorisk nivå i det generella arbetsmiljöarbetet. När det gäller åtgärder 
på organisatorisk nivå specifikt riktade mot ett längre arbetsliv jobbar man i kommuner och 
landsting t.ex. med attityder och inställningar inom organisationen samt diskussion inom 
ledning och organisation. Åtgärder på individnivå är t.ex. specifika projekt, bibehållen lön 
med minskad arbetstid, anpassade arbetstider, ökad ledighet, arbetsplatsanpassning och 
tillägg av frågor gällande pension i medarbetarsamtal (TABELL 2).  
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TABELL 2. Exempel på specifika åtgärder riktade dels mot individen och del mot organisationen för ett längre 
arbetsliv i landsting respektive kommuner 

ÅTGÄRDER SPECIFIKA FÖR LÄNGRE ARBETSLIV GENERELLT ARBETE FÖR EN GOD 
ARBETSMILJÖ 

Landsting Mot organisationen 
 Projekt 
 Diskussion på ledningsnivå 
 Arbete med attityder/synsätt i 

organisationen  

Mot organisationen 
 Samverkan mellan chef, FHV och 

friskvårdskonsulent för tidiga 
insatser för fortsatt arbetsliv 

Mot individen 
 Bibehållen lön med minskad 

arbetstid 

Mot individen 
 Tidiga signalprogrammet - 

identifiera risk 
Kommun Mot organisationen 

 Arbete med attityder inom 
organisationen 

 Medvetenhet inom hela 
organisationen 

Mot organisationen 

Mot individen 
 Personalpolitiskt program 

o Arbetsmiljöplan 
o Problembaserade lösningar för 

alla yrkesgrupper och åldrar 
o Anpassning av arbetstider, olika 

tjänstgöringsmått 
o Ytterligare semestervecka ist för 

semesterersättning 
 Samtal vid korttidsfrånvaro för att 

identifiera risker och vidta åtgärder, 
t.ex. arbetsplatsanpassning 

 Specifika strategier 
o Omställningspaket 
o Karriärväxling och positiv 

pensionering 
o Chans att byta tjänst 

 Två aktiviteter som blivit rutin efter 
EU-projekt:  

o Avgångsenkät med specifika 
frågor inkl. avgång vid pension, 
t.ex. intresse för fortsatt arbete i 
mindre skala 

o Tillägg av frågor gällande 
pension i resultat & 
utvecklingssamtal 

 Tydlig rehab-policy 
 Kunna vara verksam hela livet 
 Ökad ledighet 

Mot individen 
 HÖK-avtal 
 Handlingsplan för hälsofrämjande 

arbetsplatser 
 Motverka uppsägning av yngre 
 Program för kompetensförsörjning 
 Jobba 80 %, lön 90 %, pension 100 

% 
 Åtgärder för ett hållbart arbetsliv 
 Likvärdiga insatser till alla utifrån 

de förutsättningar som finns 
 Tidigare EU-projekt om kvinnors 

försörjning 
o Orka jobba heltid genom 

kombinerad sysselsättning, 
utbildning och 
kompetensutveckling 

 Ergonomisk anpassning av 
arbetsplats, hjälpmedel  

 Deltidspension 
 Vissa tjänster bibehållen lön för 

fortsatt arbete på deltid 
 Utifrån individuell 

anpassningsförmåga 
 Projekt med olika livsstilskurser 
 Se till kompetens, behov och 

individer 
 

 
 

Rapporterade orsaker till varför man inte har specifika åtgärder för ett längre arbetsliv 

I de kommuner där man inte har vidtagit specifika åtgärder för ett längre arbetsliv har andra 
saker prioriterats. Anledningar till att en sådan satsning har uteblivit anges vara t.ex.: 

 att man har prioriterat annat 
 kommunen saknar resurser 
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 frågan har tagits upp men inte utvecklats till något konkret arbete och ingen 
förankring har skett inom organisationen 

 i vissa kommuner har frågan överhuvudtaget inte lyfts gällande ett längre arbetsliv.  
 man ser det inte som något problem då det anses finnas en god återrekrytering  
 några kommuner väljer att satsa på kompetensutveckling istället (trots dåligt 

rekryteringsunderlag) 

I intervjuerna uppgav respondenterna både hinder och förutsättningar för att arbeta för ett 
längre arbetsliv, se Box 1. Resultaten visar att faktorer som man måste ta hänsyn till i arbetet 
med ett längre arbetsliv är likvärdighet, attityder till ett längre arbetsliv, samt det faktum att 
olika individer har olika stark motivation att arbeta längre.  

BOX 1. Utdrag ur intervjuer illustrerande hinder och förutsättningar för att arbeta med ett längre arbetsliv. 

”Förutom den stora utmaningen att förändra attityder till ett längre arbetsliv finns utmaningar på 
chefsnivå gällande att arbetsgivare kanske inte är lika intresserad av att stimulera alla till längre 
arbete, t.ex. gällande kompetenser och resurser. Det finns även de som inte heller är beredda att 
arbeta längre och som mentalt slutat arbeta redan innan 65 års ålder. Det är viktigt att kunna hantera 
dessa parallellt med att motivera andra. [Detta är] en svår situation för chefer att hantera i och med 
de motsättningar som finns och skulle kunna uppstå på en arbetsplats då satsningar görs på vissa 
anställda. [Det] finns i dagsläget inget att luta sig emot i denna fråga- vore intressant att utveckla stöd 
och belägg för hur detta genomförs på ett så bra sätt som möjligt för alla.”  
 
”Ibland finns svårigheter i skillnader generationsmässigt, vilket är en viktig faktor att tänka på då 
man måste förstå och acceptera olika förväntningar.” 
 
”[Det innebär ett] stort arbete med attityder inom organisationen, funderingar kring vad en 
arbetsplats är och innebär. En likvärdig utgångspunkt för alla på alla arbetsplatser, oavsett ålder. 
Dessa frågor har lyfts högt upp på agendan under flera år och ett tolerant arbetssätt har arbetats fram 
genom kontinuitet i verksamheten. Det är viktigt med ett bra resonemang kring arbete och pension 
genom att möta upp individers önskemål, hur vill individen ha det? Finns viljan att stanna kvar på 
arbetsplatsen osv. Detta ger en väl fungerande personalpolitik, där såväl yngre som äldre medarbetare 
ser att möjligheter kan ges utifrån önskemål och att en dialog finns med medarbetaren.” 
 
I resultaten framkom även ett antal goda exempel på arbete för ett längre arbetsliv, vilka 
redovisas i Box 2. Resultaten indikerar att de arbetar strukturerat med frågan längre 
arbetsliv, integrerar arbetet i organisationen och att det finns en förankring av arbetet högt 
upp i ledningsstrukturen.  
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BOX 2. Sammanfattning av intervjuer illustrerande goda exempel på ett aktivt arbete för ett längre arbetsliv.  

I en mindre kustkommun står personalfrågor och arbetsmiljöplaner för respektive förvaltning högt 
upp på agendan. Det finns en medvetenhet gällande förändring av synsätt och attityder i hela 
organisationen gällande ålder. Detta har arbetats med under lång tid och man har vidtagit 
problembaserade lösningar för alla åldrar och yrkesgrupper. Olika typer av tjänstgöringsmått, 
anpassning av arbetstider och möjlighet till ytterligare semestervecka där semesterersättningen byts 
ut är några exempel. Målsättningen är att möta upp de önskemål som finns, ett resonemang som gett 
en väl fungerande personalpolitik där möjligheter ges utifrån önskemål och yrkestillvaro. 
Perspektivstyrningen gällande exempelvis medarbetare och utveckling har lett till ett positivt synsätt 
där man nu ser personalen som kompetens och inte som kostnader. 
Medarbetarna har möjlighet att träna under arbetstid i den mån verksamheten tillåter, vilket har gjort 
att fler har nyttjat friskvårdsanläggningarna eller promenerat då denna förmån är förlagd under 
arbetstid och inte i början eller slutet av en arbetsdag. 
 
I en mindre inlandskommun finns ett strukturerat och integrerat rutinarbete med bland annat 
förebyggande arbete och samtal vid korttidsfrånvaro, för att förebygga långtidssjukskrivningar. 
Åtgärder vidtas på arbetsplatsen, exempelvis anpassning och ergonomiska hjälpmedel. Även det 
övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och identifiering av risker är centralt i 
arbetsmiljöarbetet. En medvetenhet genomsyrar hela organisationen och ett arbete pågår för att hitta 
sätt och lösningar för att säkra tillgången på kompetens genom såväl kort- som långsiktiga strategier. 
 

Samverkan mellan FHV och respektive HR-avdelning hos landsting och 
kommuner 
Alla landsting (4/4) uppgav att man har en intern FHV och motsvarande andel för 
kommuner var tre av 44 (TABELL 3), där FHV vanligen organiseras som en egen enhet eller 
avdelning med en egen enhetschef. Dock har en upphandling gällande extern 
företagshälsovård gjorts och från augusti 2014, då ett landsting övergår till extern FHV. 
Kommunerna har generellt en extern FHV. Det finns några kommuner som har andra former 
av stöd i arbetsmiljöarbetet, och inte ett avtal med en specifik FHV. Exempelvis har man en 
deltidsanställd person (t.ex. företagssköterska eller läkarsekreterare) inom den egna 
organisationen som administrerar arbetsmiljöärenden och hyr in övrig kompetens utifrån 
behov, alternativt ett antal fastställda timmar som köps in från en extern FHV som man inte 
har ett övergripande arbetsmiljöavtal med (TABELL 3).  

 

TABELL 3. Sammanställning över formen av FHV som de studerade landstingen och kommunerna använder. 

FORM AV FHV 
 Intern FHV Extern 

FHV 
Annat Fasta 

timmar 
Totalt 

Landsting 4 (1 landsting har 
upphandlat 

extern FHV from aug. 2014) 

   4 

Kommun 3 35 3 3 44 
TOTALT 7 35 3 3 48 
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I intervjuerna framkom att inget landsting eller kommuns HR-avdelning samverkade med 
FHV om specifika åtgärder för ett längre arbetsliv, men väl om generella arbetsmiljöfrågor. 

Det finns en variation i samverkansformerna i det generella arbetsmiljöarbetet mellan HR-
avdelningar och FHV. Inom landstinget samverkar 3 av 4 med FHV på ett strukturerat och 
integrerat sätt i organisationens ledning/operationella verksamhet. Inom kommunerna sker 
huvudsakligen samverkan med FHV utifrån enstaka kontakter/möten och i övrigt utifrån 
beställning (31 av 44 kommuner) (TABELL 4).  

 

TABELL 4. Sammanställning över formen på samverkan mellan FHV och de ingående kommunerna 
och landstingens HR-avdelningar.  

 STRUKTURERAD SAMVERKAN 
INTEGRERAD I ORGANISATIONENS 
LEDNING/OPERATIONELLA 
VERKSAMHET 

ENSTAKA FASTA 
KONTAKTER/MÖTEN, I ÖVRIGT 
UTIFRÅN BESTÄLLNING 

SUMMA 

Landsting 3 1 4 
Kommun 13 31 44 
SUMMA 16 32 48 
 

I intervjuerna framkom exempel på hur de strukturerade respektive de mer spontana 
samverkansformerna kunde se ut (BOX 3).  

BOX 3. Utdrag ur intervjuerna illustrerande ett strukturerat arbetssätt, med fokus på såväl en god arbetsmiljö 
som förebyggande och hälsofrämjande arbete.  
 
- Förståelse måste fås angående de positiva aspekterna som trivsel på arbetet, en bra arbetsplats och 
ett bra arbete vilket totalt ger en förhöjd livskvalité. Vilket i sin tur ger en ökad motivation och vilja att 
arbeta efter 65 år. 
 
”I början av 2000-talet låg mycket fokus på sjuktal, sjukfrånvaro och individinriktad rehabilitering. 
Efter det har arbetet utvecklats till att bli mer förebyggande där man utgår från risker och nu även 
utvidgats till ett mer hälsofrämjande arbete. Ett hälsofrämjande arbete innehåller riskanalyser, 
framgångsfaktorer och strukturerat arbetsmiljöarbete.” 
 

Om man reorganiserar data och gör indelningen baserad på extern och intern FHV 
framträder ett annat mönster (TABELL 5). Bland de landsting och kommuner som har en intern 
FHV sker samverkan med FHV hos sex av sju på ett strukturerat och integrerat sätt, 
förankrad i organisationens ledning eller operationella verksamhet (TABELL 5). Tjugofem av 
organisationerna med extern FHV/annat/fasta timmar har en samverkan på en mera 
individuell basis som genereras av behov i verksamheten (TABELL 5).  

Klassen ”Enstaka fasta kontakter/möten, i övrigt utifrån beställning” har delats upp i ”Intern 
FHV”, ”Extern FHV”, ”Annat” och ”Fasta timmar” beroende på hur samverkan ser ut mellan 
FHV och HR i respektive landsting/kommun. Vid en aggregering av klasserna "Annat" och 
"Fasta timmar" med klassen "Extern FHV" skulle summan bli 31 organisationer med extern 
FHV. Ett Chi-två test på det totala resultatet visar signifikanta skillnader (Pearson Chi-
Square = 10,118, p < .004), dvs. sannolikheten är högre för att en organisation med intern 
FHV har en strukturerad och integrerad samverkan med sin FHV än om FHV är extern. 
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TABELL 5. Sammanställning av hur formen på samverkan FHV/HR-avdelning fördelar sig över organisationer 
med intern respektive extern FHV. 

 STRUKTURERAD SAMVERKAN 
INTEGRERAD I ORGANISATIONENS 
LEDNING/OPERATIONELLA 
VERKSAMHET 

ENSTAKA FASTA 
KONTAKTER/MÖTEN, I 
ÖVRIGT UTIFRÅN 
BESTÄLLNING 

SUMMA 

Intern FHV 6 1 7 
Extern FHV 10 25   35 
Annat  3 3 
Fasta 
timmar 

 3 3 

SUMMA 16 32 48 
 

I Box 5 redovisas utdrag ur intervjuer som illustrerar goda exempel på strukturerade och 
integrerade samverkansformer mellan HR-avdelningar inom kommuner/landsting och FHV. 
Resultaten indikerar att man har en speciell personalresurs ägnad åt samverkan mellan 
organisationen och FHV.  

BOX 5. Sammanfattning av intervjuerna illustrerande goda exempel på ett strukturerat och integrerat 
samarbete mellan FHV och HR-avdelningar inom kommuner/landsting.  

I en liten inlandskommun har HR-avdelningen en nära samverkan med en extern FHV genom en 
personalkonsulent och den externa FHV. Veckovisa möten sker gällande ärenden och bedömningar, 
såväl på individ- som gruppnivå och både angående fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Även tidiga 
insatser och åtgärder, på förebyggande arbete, utbildning och tematräffar för chefer inom olika 
områden samt arbete kring rutiner och föreskrifter är andra exempel på samverkan. Det finns avtal 
tecknade med försäkringskassan och arbetsförmedlingen, där samma handläggare och samma 
arbetsförmedlare lokalt på arbetsförmedlingen är inkopplade. Denna kontinuitet har medfört snabba 
åtgärder och god rehabiliteringsplanering gällande långtidssjukskrivningar. 
 
I en annan mindre inlandskommun finns en väl fungerande samverkan med en extern FHV. Efter att 
ha infört en FHV-samordnare som en strategisk funktion i den egna staben då man startade 
utveckling av rutiner gällande rehabiliteringsarbetet och förebyggande åtgärder. Detta blev så 
framgångsrikt att tjänsten blev en given del av kommunens FHV. Utöver detta finns ett nära 
samarbete mellan en arbetsmiljökonsult på HR och hela FHV. I detta samarbete arbetar man 
övergripande med frågor gällande helhetssyn och arbetsförhållande, för såväl arbetsmiljön som 
arbetsuppgifter och individer. Ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv finns i 
fokus här. Dessutom utgår arbetet ifrån ett genusperspektiv eftersom, trots att ett medvetet 
förhållningssätt fanns gällande detta sedan tidigare, upptäcktes vid en uppföljning av 
rehabiliteringsinsatser att kvinnorna stod för 80 % av sjukfrånvaron men att männen fick mer 
insatser vid rehabilitering. Utöver allt detta har arbetet även en viktig koppling till utveckling, där det 
anses att beställare och FHV ska tillföra varandra något och arbeta med utveckling tillsammans. En 
viktig framgångsfaktor har varit att tillsammans arbeta med ett lärande i organisationen och för att 
lyckas med det krävs ett nära samarbete. 
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Diskussion 
Det hälsofrämjande arbetet är en viktig faktor för både individen och organisationen. 
Medelåldern i Sverige ökar, och vi måste anpassa arbetslivet efter en äldre arbetskraft. 
Flertalet rapporter och projekt visar på hur fundamental arbetsmiljön är för att öka intäkter, 
förbättra produktens kvalité, behålla personer kvar i arbetslivet samt tydliggör vikten av ett 
åldersmedvetet ledarskap i organisationen och samhällets attityder till äldre arbetskraft (15-
17). Syftet med denna rapport var att kartlägga om och hur norrländska kommuners och 
landstings HR-avdelningar arbetar för att underlätta ett längre arbetsliv, samt om och hur de 
samverkar med FHV. 

Längre arbetsliv 
Resultaten visar att två av fyra landsting och fyra av fyrtiofyra kommuner arbetar aktivt med 
specifika åtgärder för att underlätta för medarbetarna att arbeta längre. Kartläggningen visar 
att arbete med att främja ett längre arbetsliv skiljer sig åt i olika kommuner och landsting, 
där det prioriterats i olika hög grad. I vissa kommuner och landsting har frågan inte lyfts 
ännu, det saknas resurser eller så har frågan lyfts men inte utvecklats till något konkret 
arbete. I dagsläget finns en del riktade specifika åtgärder för att bibehålla äldre arbetstagare i 
arbete och några har utvecklat arbetet till en del av de befintliga rutinerna. Vissa arbetar i 
olika projekt för att bibehålla äldre i arbetslivet och hitta strategier. Resultatet tyder på att 
det kommer att uppstå en efterfrågan på stödjande processer när dessa problem blir realitet i 
och med kommande stora pensionsavgångar samt en ytterligare ökad efterfrågan på vård och 
omsorg.  

Alla kommuner har olika förutsättningar för arbetsmiljöarbete, och man kan misstänka att 
mindre kommuner inte har samma resurser att bedriva arbetsmiljöarbetet på ett 
systematiskt vis. Olika förutsättningar innebär också att man måste anpassa åtgärderna, 
vilket styrks av data - kommuner uppvisar en större variation i sina arbetsmiljöåtgärder, både 
specifika inriktade mot ett längre arbetsliv och i det generella arbetsmiljöarbetet. Här kan 
man dra paralleller med små och medelstora företag (SME:s) där det kan brista i resurser och 
möjligheter till specifika projekt. Antonsson identifierar ett antal gemensamma faktorer som 
orsakar bristerna av arbetsmiljöarbetet i SME:s (6):  

 bristande kunskaper om arbetsmiljöfrågor 
 ekonomi, där företagen upplever att kostnaden för det systematiska arbetet är för hög. 

I stället försöker man få kostnadsfritt stöd, så som kollegor, till regionala 
skyddsombud eller till sina leverantörer med frågor om arbetsmiljö 

 verksamheten styr, om det är mycket att göra prioriteras arbetsmiljöarbetet lågt.  

Antonsson skriver vidare att anställda i småföretag sällan kan specialisera sig, de måste ofta 
kunna klara en mängd arbetsuppgifter. VD'n kanske måste sköta allt från arbetsledning och 
produktutveckling till personalfrågor och rehabilitering, vilket innebär att tiden som läggs på 
varje enskild uppgift blir begränsad. Större företag/kommuner har ofta mer resurser och 
större marginaler, vilket ger fler möjligheter till systematik, förändringsarbeten och projekt. 
Därigenom kan små kommuner behöva ett stöd i detta arbete, där arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skulle kunna spela en viktig roll.  

Denna kartläggning tyder på att behovet av ökad kunskap/medvetenhet gällande ett längre 
arbetsliv/ om hälsa och äldre i arbetet finns, även om inspirerande och goda exempel kan 
hittas också i små kommuner. Det finns även behov av att ge FHV de verktyg de behöver för 
att kunna vara en stödjande funktion i denna omfattande och komplexa arbetsmiljöfråga. 
Interventioner med syfte att främja ett längre arbetsliv kan leda till att arbetsmiljöarbetet i 
stort blir mer promotivt/proaktivt och att alla arbetstagare upplever en ökad hälsa/förbättrad 
arbetssituation. Detta skulle i längden kunna innebära att också äldre arbetstagare upplever 
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en god arbetsmiljö/arbetsplats och därmed ökad motivation och hälsa, vilket i sin tur skulle 
leda till att de väljer att arbeta även senare i arbetslivet. Att öka kunskapen och förståelsen 
för hur vi utvecklas under hela livet och vilka förmågor som är mer eller mindre 
framträdande är av största vikt. Olika teorier lyfter fram olika perspektiv i åldrandets 
utveckling i förhållande till arbete. Dessa kan vara intressanta att ta i beaktande när man 
utformar arbetsplatser som passar alla, unga som gamla. 

Forskning visar att även om äldre individer försvagas vad gäller vissa förmågor så är det ännu 
inte helt klart om detta spelar så stor roll i dagens arbetsliv eftersom pensionsåldern ligger 
runt 65 år och dessa förmågors avtagande blir riktigt påtagliga först i 80-årsåldern. 
Dessutom kan de förmågor som försvagas ofta kompenseras med erfarenhet och genom 
omprioriteringar i arbetsuppgifter och uppdrag (14). Olika arbetsfaktorer tycks också 
motivera olika åldrar, vilket kan användas för en åldersspecialisering av arbetsuppgifter (18). 
Något att ha i åtanke när man organiserar och designar arbete.  

Det finns olika teorier om åldrande i relation till arbete. Dessa hävdar olika strategier vidtas 
av individen för att minimera de negativa effekterna av åldrande och maximera de positiva 
konsekvenserna men också att olika arbetsfaktorer motiverar olika åldrar. Individen 
kompenserar således sitt åldrande genom att optimera ett område som inte påverkas så 
mycket av åldrande- processen t.ex. genom att nyttja tekniska resurser för att kompensera för 
en lägre fysisk kapacitet. Hos många äldre är sociala relationer högre prioriterade i arbetet än 
hos yngre, vilka strävar mer mot kunskapsorienterade mål. Äldre är mindre benägna att 
hamna i konflikt och om de gör det så hanterar de dessa mer emotionellt intelligent eftersom 
de anser (eller inser) att det inte är värt att älta negativa emotioner (19).  

Samverkan mellan HR och FHV 
I många fall sker samverkan mellan FHV och landsting/kommun genom enstaka fasta 
kontakter/möten, t.ex. årsredovisning samt utifrån avtal och beställningar. Hos några 
landsting och kommuner sker samverkan med FHV på ett mera strukturerat vis, där 
samverkan är systematiskt integrerad i organisationens ledningsfunktioner och operativa 
verksamhet, vilket upplevs som ett väldigt bra och fungerande samarbete. Därigenom skapar 
man gemensamt goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och fungerande arbetsplatser. 
Ingen FHV arbetar med specifika åtgärder för ett längre arbetsliv i samverkan med HR vare 
sig i kommuner eller landsting. 

De goda exempel som illustrerar en strukturerad samverkan mellan HR-avdelning och FHV 
utgörs av små kommuner, vilket i sig motsätter resonemanget att större organisationer har 
en större möjlighet för det strukturerade arbetet. I dessa kommuner har en enskild person 
vigts åt arbetet med samordning, vilket signalerar en organisatorisk intention och vilja att 
satsa på ett strukturerat och integrerat arbete. Resultaten tyder på att det är möjligt även för 
små kommuner, men att arbetet inte organiserar sig själv utan att resurser måste tillsättas.  

I rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet belyser man vikten av samverkan och hur FHV 
tillsammans med företag/kund kan nå mycket goda resultat såväl på individ- som 
organisationsnivå., Rapporten visar på flera goda exempel där ömsesidigt förtroende och 
dialog har skapat en fungerande samverkan, vilket i sin tur skapat förutsättningar för en god 
arbetshälsa. I en miljö med god arbetshälsa och dialog skapas även förutsättningar för 
fortsatt utveckling och förbättring av verksamheten på alla plan. Det här trycker man på även 
i Statens offentliga utredningar (SOU), där man påpekar att man inom FHV av hävd har 
arbetat med individperspektivet, men att det på intet vis räcker för att ”förebygga och 
undanröja hälsorisker” . Samverkan måste ske systematiskt och vara förankrad på samtliga 
nivåer: individ, grupp och organisationsnivå. Då kommer det förebyggande arbetet som en 
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logisk följd. Organisationsperspektivet innebär att man inte diskuterar enskilda individer 
utan att man fokuserar på planering av arbetet och förutsättningar för en god arbetsmiljö.  

Resultaten i denna rapport visar på signifikanta skillnader mellan organisationernas sätt att 
samverka med FHV beroende på om de anlitar en intern eller en extern FHV. I en mindre 
inlandskommun har samverkan och nära kontakt mellan HR och FHV varit en 
framgångsfaktor till en väl fungerande FHV med goda förutsättningar för en god arbetshälsa. 
Även arbetet för tidig återgång efter sjukskrivning har påverkats positivt. 

Den viktigaste faktorn för att underlätta fortsatt arbete för personer över 55 år är att vidta 
arbetsmiljöåtgärder. Det kan exempelvis handla om tekniska förbättringsåtgärder, 
tillhandahålla hjälpmedel, se över arbetstiden och vid vilka tider arbetstagaren arbetar samt 
anpassa arbetsuppgifterna (16). Såväl forskning som olika projekt gällande äldre arbetstagare 
och arbetslivet betonar olika insatser på individ-, arbetsplats-, och på samhällsnivå för att 
kunna ta tillvara äldre arbetskraft. Det handlar om allt från hälsofrämjande insatser och 
kompetensutveckling på individnivå, till att skapa främjande arbetsmiljöer utifrån 
medarbetarnas förutsättningar oavsett ålder och kön och vidare till ett åldersmedvetet 
ledarskap i organisationen och en förändring av attityderna mot äldre arbetskraft i samhället 
(20).   

En svaghet i denna rapport är att det varit en svårt att bedöma hur data ska klassificeras 
Flera kommuner/landsting har någon eller några enstaka träffar/uppföljningar per år med 
sin FHV och några har mer regelbundna träffar, såväl officiella som inofficiella. Den stora 
variationen ger svårigheter vad gäller hur varje enskild informant ska bedömas och i vilken 
grupp de placeras i, dels utifrån antalet träffar samt innehåll. Styrkan i denna rapport är att 
den är en totalundersökning där alla tillfrågade landsting och kommuner intervjuats. Utöver 
de specifika frågorna har även övrig värdefull information lämnats under intervjuerna. En 
annan styrka är att bedömningarna har gjorts av två personer med olika professioner. 

Slutsats 
Resultaten i denna rapport visar att landsting och kommuner i Norrland har kommit olika 
långt i arbetet med att inkludera äldre i arbetslivet och att i de fall där arbete med frågan 
sker, ser strategierna olika ut. Dessutom sker samverkan mellan kommunernas HR-
avdelningar och FHV olika ut. Dock visar resultaten att de som har en intern FHV har en mer 
strukturerad och strategisk samverkan med FHV, något som kan vara gynnsamt både i 
arbetsmiljöarbetet generellt och i arbetet som riktas mot att få äldre att stanna kvar i 
arbetslivet. 

Denna typ av kartläggning är viktig för att medvetandegöra problematik och möjligheter med 
längre arbetsliv och samverkan mellan HR och FHV. Kartläggningen i sig kan ge positiva 
effekter då den kan inspirera till att arbete med äldre i arbetslivet startas upp. Själva 
kartläggningen kan därför ses som en intervention i sig, då många tankar kring detta arbete 
väckts hos informanterna och arbetsprocesser påbörjats. 
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Bilaga 1 | Intervjuguide  

HR 

Hur många anställda inom kommun/landsting ungefär?  
Antal invånare kommun 
Antal äldre arbetskraft +60 
Inbyggd eller extern FHV 

Arbetar ni med att underlätta ett längre arbetsliv? 
-ja/nej 
om ja, på vilket sätt? 
-ge konkreta exempel, har ni möten, samrådsgrupp, inplanerade hälsokontroller, 
handlingsplan? 
 
om nej, vad beror det på? 
 
Samverkar ni med FHV- funktionen i kommun/landsting? 
-ja/nej 
om ja, hur gör ni? Konkretisera, möten samråd? Skulle ni vilja att samverkan 
fördjupades? 
om nej, vad beror det på? 

 
Avslutningsvis vill vi även undersöka hur kommunen/landsting samverkar med FHV 
kring arbetet med att underlätta ett längre arbetsliv? 
-Hur gör ni? 
-Om inte, vad tror ni FHV skulle kunna bidra med? 

 

 

FHV 

Antal anställda inom FHV (lokalt), vilka kompetenser? Vilka är anställda? Vilka hyr ni in? 
Hur många patienter/kunder är anknutna FHV? 

Arbetar ni med att underlätta ett längre arbetsliv? 
-ja/nej 
om ja, på vilket sätt? 
-ge konkreta exempel, har ni möten, samrådsgrupp, inplanerade hälsokontroller, 
handlingsplan? 
om nej, vad beror det på? 
 
Samverkar ni med HR- funktionen i kommun/landsting? 
-ja/nej 
om ja, hur gör ni? Konkretisera, möten samråd? Skulle ni vilja att samverkan fördjupades? 
om nej, vad beror det på? 
 

 

 


