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Abstrakt:  

Vi lever längre, är friskare och både kan och vill jobba längre. Företagen och organisationer 

står inför ett ökande kompetensbehov. Vi inledde denna studie med tro och övertygelse om 

att en del av företagen skulle kunna utnyttja äldre medarbetare för att täcka en del av sina 

kompetens- och resursbehov. Vi önskade identifiera en del av de möjligheter och problem 

företag eller organisationer har och visa på goda exempel som fler företag eller organisationer 

skulle kunna ha glädje av. 

Vi har i studien tagit del av statistik, teori och praktiska exempel från olika företag som 

beskrivits på olika sätt i rapporter och artiklar. Vi har genom att intervjua tio (10) olika 

företag och organisationer funnit att det faktiskt förekommer ett mer utbrett Age Management 

arbete än vad vi hade föreställt oss, arbetsgivare ser allt mer till kompetens hos en person och 

allt mindre till ålder.  

Vi har funnit att ålder förstärks genom attityder, att “bli gammal” upptäcks inte automatiskt 

av en enskild person, ofta är det omgivning, arbetskamrater eller erbjudanden om 

seniorboenden vid 55 år som gör en person uppmärksam på att denne nu betraktas som 

”äldre”. Vi ser att samhället faktiskt agerar på ett sådant sätt som gör att en person börjar 

identifiera sig själv som äldre. 

Vi har funnit att det finns flera sätt att använda den kompetens som äldre innehar och att den 

kompetensen behöver tas tillvara, vi har också sett goda exempel på hur olika företag och 

organisationer medvetet har tagit tillvara kompetens. Vår slutsats är att organisationer har 

identifierat de demografiska utmaningarna och att man börjat jobba med de samma. Det finns 

flera möjligheter till nyttjande av kompetens i alla åldrar och att det är en stor skillnad på 

funktionell ålder och kronologisk ålder. Vi rekommenderar företag och organisationer att 

utifrån sina förutsättningar och behov att utveckla Age Management strategier och att visa på 

flexibla arbetssätt som skulle kunna attrahera arbetskraft i alla åldrar liksom inrättandet av 

“Alumni” där kompetent f.d. personal kan finnas tillgänglig som extra resurs vid olika slags 

behov. 

 

Nyckelord: Age Management, Kompetensskifte, generationsbaserat ledarskap, kompetens i 
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Abstract:  

We live longer lives, we are healthier, and we can and want to work longer.  Corporations 

and organizations are facing an increasing need of skills and knowledge. We started this 

study, believing that many corporations would be able to cover their need of competencies 

with older workers. We wanted to identify some of the possibilities as well as problems 

organizations have in this regard. We also wanted to find and show good examples of 

organizations that have been successful in achieving this goal. 

We have studied statistics, theory and practical examples. By performing empirical studies on 

ten companies in Sweden, we have found that Age Management strategies are more widely 

spread than we initially suspected. Employers are rather looking for skills than age. 

We found that the concept of age is enhanced through attitudes from the surrounding 

environment. An individual, earlier not regarding her- or himself as “older” might just start 

doing so due to the attitudes of others. 
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Förord 
 

Skrivandet av denna uppsats har varit roligt, lärorikt och engagerande. Sökandet efter 

kunskap har varit spännande, alla de vi har intervjuat har inspirerat oss. Vi har fångats i en 

våg av olika möjligheter där ämnet och studien kunde ha vuxit i det oändliga. Begränsningar 

har gjorts, dock har en viss omfattning varit nödvändig då frågorna, för att besvaras korrekt, 

måste belysas ur många olika aspekter. Samtidigt som uppsatsen har växt fram har vi 

uppfattat att media fokuserat på ämnet, både inom och utom Sverige, likaså uppfattar vi allt 

tydligare signaler från arbetsgivare om att ämnet är helt rätt i tiden. 

Vi arbetar eller har arbetat i några av de organisationer som undersökts. Christina på Volvo 

Car Group och Joel på Göteborgsoperan och IKEA. Erfarenheterna hos dessa arbetsgivare 

påverkar förstås tolkningen och förståelsen av resultaten, dessutom förekommer ibland 

introspektion. I möjligaste mån redovisas detta i texten när det sker. 

Vi vill tacka representanter på Svenskt Näringsliv, Volvo Car Group, Peab, IKEA, TRR, 

Mindmatter, Göteborgsoperan, Radiosymfonikerna och Gävle Symfoniorkester som tagit sig 

tid till intervjuer och diskussioner. Ett extra tack till Roland Kadefors på Göteborgs 

Universitet för delandet av insikterna i ämnet. 

Ett stort tack till vår handledare Bengt Kjellén, examinator Ahmad Ahmadi och opponenter 

som genom förslag och tankar gjort att uppsatsen utvecklats till sitt slutgiltiga utseende. 
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1. Inledning 
 

1.1 En åldrande befolkning 

 

I februari 2012 publicerade DN en intervju med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt 

där han uttryckte att han kunde tänka sig att det kommer att bli nödvändigt för många 

att fortsätta arbeta tills man fyllt 75 år i en snar framtid
1
.  Uttalandet gjorde att debatten 

om arbetslivets längd, som visserligen pågått ganska länge, blossade upp och stundtals 

blev ganska het. Många blev upprörda över utsikten att behöva fortsätta med ett kanske 

tungt arbete långt upp i åldern, andra påpekade nödvändigheten av att försörja en allt 

äldre befolkning. 

Att befolkningen blir äldre har varit känt länge. Genom att stater tagit ansvar för 

sjukvård, både förebyggande och vårdande, har medborgarna blivit allt friskare. 

Medicinsk utveckling och allt bättre levnadsförhållanden har också bidragit. Unga 

studerar längre vilket gör att de också kommer in på arbetsmarknaden senare. Bättre 

utbildade och allt friskare medborgare gör att fler barn överlever vilket i sin tur påverkar 

antalet barnafödslar. Sammantaget gör detta att befolkningspyramiden är under 

förändring, det kommer att finnas fler äldre och färre unga (Österud, 2002 s 103). 

De demografiska förändringarna påverkar kapitalet i dagens pensionskassor. Det 

urholkas när livslängden ökar eftersom samma kapital ska räcka längre och till fler 

pensionärer. Pensionsåldersutredningen har rekommenderat en höjning av 

pensionsåldern för att motverka detta. Lagstiftningen ger dessutom numera alla 

arbetstagare, med några få undantag, rätt att kvarstå i arbete till 67 år (SOU 2013:25).  

Förutsatt att dagens pensionsålder behålls, kommer en åldrande och frisk befolkning 

och allt färre yngre, innebära att arbetskraftsbrist uppstår. Trots dagens höga 

arbetslöshet menar t.ex. Svenskt Näringsliv att vi redan nu befinner oss både i en 

kompetensbrist
2
 och en arbetskraftsbrist och att vi bara står i början av detta problem 

inom Sverige och EU. Inom en snar framtid beräknas denna brist bli en 

konkurrensnackdel för Europa då arbetsgivare kommer att ha svårt att rekrytera den 

kompetens som behövs. Konkurrensen från länder som Kina, Indien och vissa 

afrikanska länder ökar samtidigt vilket skapar en obalans (Eurostatistics). 

Också den enskilde arbetstagaren kan mötas av problem om denne inte kan, orkar eller 

kanske får arbeta längre upp i åldern. Debatten som följde efter statsministerns intervju 

gav uttryck för att det i många yrken inte är rimligt att fortsätta arbeta tills man är 75 år 

gammal. Det kan ställas fysiska krav som inte är möjligt att möta i en så hög ålder. Det 

kan vara tunga industrijobb eller vårdyrken som innebär tunga lyft. Därför behöver 

anställda i dessa yrken kanske dessa byta karriär för att kunna fortsätta arbeta. Andra 

yrkesgrupper som tidigare har haft speciella pensionsvillkor har blivit av med dessa och 

måste kanske byta karriär för att kunna försörja sig. Detta gäller arbeten där det ställs 

                                                      
1 http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet/ 
2
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad_europa/allt-svarare-for-foretagen-hitta-

yrkeskunniga_213497.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2014-02-
11&utm_campaign=arbetsmarknadsnytt_europa 
2 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad_europa/allt-svarare-for-foretagen-hitta-yrkeskunniga_213497.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2014-02-11&utm_campaign=arbetsmarknadsnytt_europa
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad_europa/allt-svarare-for-foretagen-hitta-yrkeskunniga_213497.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2014-02-11&utm_campaign=arbetsmarknadsnytt_europa
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad_europa/allt-svarare-for-foretagen-hitta-yrkeskunniga_213497.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2014-02-11&utm_campaign=arbetsmarknadsnytt_europa
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höga krav på fysisk prestation och skärpa så som flygledare, piloter och brandmän, men 

även vissa konstnärliga yrken som dansare och sångare
3
. 

På våra respektive diskuteras hur arbetsplatserna ska anpassas till äldres förutsättningar 

samtidigt som organisationens framtida resursbehov skall kunna tillgodoses. Utifrån 

våra olika professioner har vi stött på problemställningen vilket gjort att den fångat vårt 

intresse. Vi ser att arbetsplatserna inte fullt ut är förberedda för att arbetstagare skall 

kunna arbeta längre upp i åldrarna vilket samhället behöver. Detta har lagt grunden till 

vårt ämnesval i denna uppsats liksom det faktum att vi behöver utveckla vår kunskap 

inom området då den används direkt och indirekt i våra yrkesroller. 

 

1.2 Age Management 

 
Eftersom vi under arbetet med denna uppsats fått många frågor kring vad ämnet 

omfattar har vi valt att redan inledningsvis beskriva vad Age Management innebär.  

Organisationer och företag har i varierande grad strategier för att möta de demografiska 

förändringarna. Age Management, eller åldersmedvetet ledarskap, och de aktiviteter 

detta innefattar, syftar till att medvetet vidta åtgärder för att uppmuntra till och 

möjliggöra arbete i en högre ålder. Age Management syftar också till att tillvara och 

växla kompetens mellan individer och organisationer. Begreppet hade sin uppkomst i 

Finland där professor Juhani Ilmarinen började jobba med begreppet redan på 1980-talet 

(Vallererius, Uggleberg 2007 s11). Ilmarinen (2006, 2014) har forskat på området och 

utarbetat flera metoder för att öka arbetskvalitén hos människor i olika åldrar inom EU.  

TAEN, “The Age and Employment Network”, en brittisk ideell organisation, skriver i 

sin introduktion i ämnet: “Bibehållandet av förmågan och viljan att stanna kvar i 

yrkeslivet efter att man uppnått den ålder då man tidigare gick i pension, kommer att 

bli centralt i hanterandet av en åldrande befolkning. Detta måste upprätthållas samtidigt 

som organisationer skall kunna nå sina affärsmål" (Ball 2007 sid 4). Begreppet Age 

Management har myntats för att beskriva de samlade ansträngningar som görs för detta 

ändamål” (Ball 2007). I sin forskningsrapport “Combating Age Barriers in 

Employment- Findings from a European Research Project” skriver Allan Walker 

(2005) om Age Management och dess fem viktigaste dimensioner: 

“Ett företags eller organisations strukturerade och medvetna agerande när det 

gäller att eliminera åldersbarriärer i en organisation Dessa kan finnas inom 

rekrytering, avslutande av anställningar, fortbildning och karriärutveckling, 

befordran, flexibla arbetsrutiner, ergonomi, arbetsutformning och förändrade 

attityder” (Walker 2005 s 685).  

Under teoriavsnittet kommer vi ytterligare att utveckla begreppet Age Management 

inledningsvis ur ett samhällsperspektiv och därefter ur ett teoretiskt och 

exemplifierat perspektiv. 

 

                                                      
3 http://arbetet.se/2006/12/07/de-kan-g-i-pension-fre-65/ 

 

http://arbetet.se/2006/12/07/de-kan-g-i-pension-fre-65/
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1.3 Problemdiskussion  

  
Problemen med den demografiska förändringen är mångfasetterade och spänner över 

flera perspektiv. Vi tror att samhällsinstitutioner, företag, organisationer och individer 

har olika syn på problemen kring en åldrande befolkning och hur de bör bemötas.  

 

Det finns motsättningar och paradoxer i ämnets olika perspektiv. Utifrån samhälls-

perspektivet beskriver t.ex. Eurostatistics 
4

 en framtida kompetens- och 

arbetskraftsbrist. Samhället lägger även fokus på hur kapitalet i pensionskassorna ska 

räcka till om färre arbetar, eller snarare att färre ska försörja fler. Företag och 

organisationer koncentrerar sig på att säkra sina kompetensbehov där det kan finnas 

eller kommer att finnas brister. Redan idag sker rekrytering och kompetenspåfyllnad 

utanför Sveriges gränser då denna saknas här. Även det motsatta diskuteras; övertalighet 

därför att arbetskraften kanske inte motsvarar företagens behov. För den enskilde kan 

det dels röra sig om oro för försörjning, men också avsaknad av möjligheter eller 

motivation att fortsätta arbeta i en högre ålder. Individen kan ha en vilja att fortsätta 

arbeta efter 65 år, men kanske inte fysiska möjligheter att utföra samma arbetsuppgifter 

eller mötas av misstro. En del av dessa paradoxer kanske bottnar i motsättningen 

kortsiktighet – långsiktighet, men även i brist på samsyn och systematik. 
 

Ett problem kan vara attityder. Individer, men även företag och organisationer, har en 

förväntan på att ett yrkesliv ska övergå i pensionering vid en viss ålder. Denna ålder är 

vanligtvis någon gång runt eller över 60 år, men inom vissa branscher kan det vara ännu 

yngre. Vi tror att denna förväntan bygger på tradition och kanske fördomar, snarare än 

den äldres faktiska prestationsförmåga. Vi undrar om den kompetens som finns hos 

äldre medarbetare bättre skulle kunna tas tillvara genom att på olika sätt möjliggöra och 

förenkla för de som kan och vill jobba längre. Detta skulle kunna vara en möjlighet att 

möta företagens kompetens- och resursbehov. Utvecklingen skulle vara positiv för 

samhälle, företag, organisation och för den delen – individen – arbetslivet blir hållbart. 

 

Vi vill undersöka vad som faktiskt görs i organisationer och företag för att möta den 

demografiska utvecklingen. Vi undrar om det som kan utläsas i media också speglas i 

verkligheten på arbetsplatserna. Ser man det som ett problem eller har man redan hittat 

lösningar? Vilka åtgärder ser man som lyckosamma och vilka fungerar mindre bra? 

  
För att undersöka våra antaganden genomför vi detta forskningsarbete utifrån 

aspekterna, företag och organisationer liksom individperspektivet. Vi har utifrån dessa 

ställt frågor vilka vi belyser och söker svar på. Vårt fokus ligger på företag och 

organisationer, men då dessa liksom individerna verkar i samhället och då ämnet berör 

utgår från samhällets struktur beskriver vi detta på en övergripande nivå. 

 

  

                                                      
4 http://europa.eu/epc/pdf/2012_ageing_report_en.pdf  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1 

 

http://europa.eu/epc/pdf/2012_ageing_report_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1
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1.4 Forskningsfrågor  

  
●   Ser arbetsgivare att den förändrade demografiska strukturen orsakar eller 

kommer att orsaka problem i organisationerna?  

 

● Använder sig arbetsgivare av ett systematiskt Age Managementarbete och hur 

ser det i så fall ut? 

 
●   Adresserar organisationer och företag den enskildes utvecklingsbehov i 

förhållande till ökad ålder? 

 

 

1.5 Syfte 

  
Vi vill med detta arbete belysa den demografiska förändringen utifrån ett övergripande 

samhällsperspektiv, och undersöka hur ett antal olika svenska organisationer förhåller 

sig till en ökande medelålder, samt om och hur de i så fall arbetar med Age 

Management i förhållande till organisationens mål, affärsplan och individens behov.  
 

Det slutgiltiga syftet med vår uppsats är att visualisera Age Management som strategi, 

att lyfta fram åtgärder som visat sig fungera, samt att ge företag och organisationer 

förslag på aktiviteter som kan införas för att underlätta ett hållbart arbetsliv. Härvidlag 

vill vi även använda tidigare forskning och undersökningar.  
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1.6 Disposition 

 
Rapporten disponeras enligt följande egentillverkade modell, varje steg presenteras 

övergripande. (Modell A)  
  

  
  

(Modell A) 
  

1.     I inledningen introducerar vi ämnet Age management 
 
2. I metodkapitlet undersöks vetenskapen som ligger till grund för rapporten och hur 

informationen i uppsatsen tagits fram. Här presenteras också val av metod. 
 
3. I den teoretiska referensramen presenteras först en bakgrundsbeskrivning därefter 

bakomliggande teori som används tillsammans med empirin för att dra slutsatser. 
  
4.  I empirin, d.v.s. resultatdelen, presenteras vår empiriska studie, dvs. det som 

framkommer vid intervjuerna – respondenternas svar - som tillsammans med den 

teoretiska referensramen ligger till grund för analysen. 
 
5.  I Tolkningskapitlet diskuteras den preciserade frågeställningen utifrån 

tolkningsmodellen som används i rapporten. I kapitlet diskuteras teorin och empirin ur 

de olika perspektiven, företag/organisation i samhället samt individperspektivet. Här 

besvaras även forskningsfrågorna. 
 
6.  I slutsatsen avslutas rapporten genom att de slutsatser som kommit fram i analysen 

presenteras.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vår ansats och metod vi använt för att genomföra vår rapport 

och varför vi valt dessa. Vi beskriver även hur vi gått tillväga för att samla in data.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt och ansats. 

 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Vi har tolkat 

resultaten av dessa med stöd av teori. Vi har haft en induktiv ansats till studien och ett 

tolkande förhållningssätt. Varför vi gjort dessa val redovisas under respektive rubrik. 

 

2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning 

 
Vi valde en kvalitativ metod för att vi, förutom att ta reda på vad de aktuella företagen 

gör inom området Age Management, också ville försöka förstå varför och hur de 

resonerar kring sina strategier. Vi ville utgå ifrån studiesubjektens perspektiv snarare än 

vårt eget. Denna ansats innebär att en kvalitativ metod passar bäst (Alvesson och 

Sköldberg 2013) eftersom forskaren vid intervjun deltar i ett skeende som man 

beskriver med ord och man har som fokus att undersöka händelser (Bryman, 2013; 

Backman 2011). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi kunde 

undersöka många organisationer på relativt kort tid jämfört med andra kvalitativa 

metoder så som t.ex. deltagande observation. Vi bedömde att kvantitativ metod, som 

innebär att man räknar och mäter företeelser inte passade för det vi ville undersöka. 

 

2.1.2 Deduktion och Induktion 

 
Eftersom vi inte främst ville testa hypoteser, utan försöka dra generella slutsatser utifrån 

resultaten av våra intervjuer valde vi den induktiva ansatsen. Induktion, innebär att 

“forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori som låg bakom eller 

styrde undersökningen varefter resultatet kopplas tillbaka till teoriförrådet (Bryman, 

Bell 2013 s 32). Deduktiv teori beskrivs av Bryman och Bell (2013 s 31) Forskaren 

utgår från det man redan vet inom ett område vilket sedan bildar en uppfattning eller 

hypotes, vilka man därefter jämför med insamlad data för att fastställa om hypotesen 

stämmer eller inte.  

 

2.1.3 Hermeneutiskt, d.v.s. tolkande, förhållningssätt 

 
Vid tolkning av ett material letar man inte efter en absolut sanning eftersom man menar 

att denna inte finns. Då vi förstår ämnesområdet på olika sätt och har olika perspektiv 

påverkar detta undersökningens utformning. Detta benämns som ett hermeneutiskt 

förhållningssätt (Bryman, Bell 2013; Alveskog, Sköldberg 2013). Vi, författarna, har 

genom våra erfarenheter påverkat och tolkat resultaten av intervjuerna. Således har vi 

tillämpat ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
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2.2 Datainsamling 

 
Primärdata är insamlat av undersökaren direkt från den ursprungliga källan (Jacobsen, 

2002). Primärdata skiljer sig från sekundärdata där någon annan stått för den 

ursprungliga informationsinsamlingen (Jacobsen, 2002). För att samla in empirisk 

primärdata har vi intervjuat organisationer och företag som vi antagit vara väl 

förankrade i problemställningen kring Age Management ur samhälls-, företags- eller 

organisationsperspektiv. För att samla in teoretisk sekundärdata har vi sökt artiklar och 

litteratur efter forskning i ämnet. som kan svara på våra frågor ur perspektiven, samhälle 

företag/organisation och individ. 

 

2.2.1 Primärdata – Intervjuer  

 
Vi valde att genomföra vår undersökning genom intervjuer. Dessa är genomförda med 

intervjuguider som i grunden är lika för alla respondenterna. Då valda företag och 

organisationer dock skiljer sig åt, anpassade vi intervjuguiderna något till karaktären på 

respektive organisation (Bryman, Bell 2013 s 474-476). 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att vi hade en i förväg upprättad 

intervjuguide med specifika teman men där intervjupersonen “har möjlighet att utforma 

svaren på eget sätt”. Enligt denna metod behöver inte frågorna komma i “samma 

ordning som i intervjuguiden” (Bryman, Bell 2013 s 475). Vi valde denna metod då den 

skulle möjliggöra för oss, att i samspråk med respondenten och genom att själva vara 

aktiva, utveckla och undersöka frågeställningarna. Vi fick på så vis möjlighet att gå på 

djupet med våra frågor och även tillåta respondenten att komma fram med sina egna 

infallsvinklar för att förstå vad han eller hon tycker är viktigt. Därigenom avsåg vi att 

även få fram information som inte begränsades lika mycket av våra egna förutfattade 

uppfattningar (Bryman, Bell 2013; Dalen 2011). 

Efter att ha identifierat begreppet Age Management med den definition som redovisats i 

kapitel 1.2 formulerade vi de frågeställningar vi fann var viktigast. Utifrån dessa 

skapade vi en generell intervjuguide som vi sedan anpassade utifrån de tre typer av 

organisationer som intervjuats. Vi har månat om att inte skapa intervjufrågor som är allt 

för snäva då vårt mål har varit att låta respondenterna svara utifrån dennes uppfattning 

och tolkning av innebörden av frågan (Bryman, Bell 2013 s 476). 

2.2.2 Intervjuernas genomförande 

 

Vi har totalt genomfört tio (10) intervjuer. I ett (1) fall har intervjun genomförts helt per 

telefon av en av oss, i sex (6) fall har båda varit fysiskt närvarande eller en fysiskt 

närvarande och en varit närvarande per telefon eller videolänk. De resterande tre (3) 

intervjuerna har genomförts av endast en av oss men med fysisk närvaro (se bilaga 4). 

Intervjuerna har tagit upp till en timma att genomföra och de har genomförts mellan 

2014-04-04 och 2014-05-08.  Intervjuerna finns inspelade och förvaras på vår 

inspelningsutrustning som ljudfiler tills dess detta arbete är godkänt av Högskolan Väst, 

därefter raderas de. Vi har lyssnat på de inspelade intervjuerna minst två gånger efter 

dess genomförande. Senast två dagar efter intervjuernas genomförande har vi summerat 

dem i skrift. 
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2.2.3 Empiri, urval   

 
Vi valde företag och organisationer som vi trodde kunde ha synpunkter på och 

erfarenheter av Age Management eller närliggande ämnen. Några organisationer valdes 

utifrån samhällsperspektiv, några utifrån företags-, eller organisationsperspektiv och 

några utifrån individperspektiv. 

De företag vi valde att intervjua är stora, internationella och med åldersspridning från 20 

år och upp mot ibland 70 år och äldre. Företagen har många yrkeskategorier, både 

fysiskt tunga arbeten och arbeten som kräver hög teoretisk kompetens. Företagen 

rekryterar både från Sverige och från andra länder beroende på vilken kompetens som 

efterfrågas. Vi visste att något eller några av företagen har genomfört stora 

neddragningar där man i stället för att säga upp medarbetare har erbjudit 

avgångslösningar av olika slag, inte sällan har målgruppen varit äldre medarbetare. 

Genom valet av dessa större företag med en stor spridning i åldrar och olika 

yrkeskategorier avsåg vi att få variation i urvalet. Genom att också intervjua 

organisationen Svenskt Näringsliv ville vi få del av övergripande erfarenheter från 

svensk arbetsmarknad. 

Som motvikt till företagen valde vi organisationer inom kultursektorn. Vi valde dessa då 

Age Management inom kompetensområden som dans, musik, sång eller liknande har 

andra konsekvenser för anställda än inom andra yrkesområden. Framförallt uppstår 

frågan om karriärbyte eller pensionering vid en tidigare ålder än för 

genomsnittsbefolkningen, för dansare i redan 40-årsåldern eller ännu tidigare. Urvalet 

gjordes utifrån egen kunskap om att valda organisationer på olika sätt arbetat med 

åldersrelaterade frågor, varför vi ansåg att dessa var relevanta för att jämföra med 

företag inom näringslivet. Genom att välja dessa kulturorganisationer ansåg vi att 

problemställningarna och möjliga lösningar var väl representerade inom sektorn. 

Slutligen valde vi två organisationer som har en coachande eller rådgivande funktion. 

Den ena har specialiserat sig på att arbeta med människor som t.ex. står inför 

karriärskiften då de har blivit uppsagda, accepterat en avgångslösning eller på annat sätt 

kommit till insikt om att en förändring av yrkeslivet har varit nödvändig. Den andra är 

en konsultfirma som utvecklar och stöder organisationer på grupp- eller individnivå. 

Dessa företag tillkom på rekommendation av några av de första respondenterna vi 

kontaktade. De menade att dessa skulle kunna ge värdefulla perspektiv på ämnet. 

En rapport från en studie och ett projekt rörande vårt ämne presenterades under april 

2014 vid Göteborgs Universitet. För att ta del av erfarenheterna från dessa intervjuade 

vi en projektmedlem. Detta var inget vi planerade initialt när vi gjorde vårt urval av 

företag. 

Respondenterna på respektive företag/organisation utom Göteborgs Universitet 

kontaktades direkt av oss och respondenten på Göteborgs Universitet anvisades vid 

kontakt med Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap. Företagen och deras 

verksamheter finns kortfattat presenterade i bilaga 3 tillsammans med de summerade 

intervjuerna, allt material och uppgifter i denna uppsats finns här efter respondenternas 

samtycke. 

  



 9 

Företagen samt respondenternas position: 

 

Företag/Organisation Befattning 
Göteborgs Universitet Professor 
Svenskt Näringsliv Specialist 
IKEA HR Specialist 
Peab HR Chef 
Volvo Car Group HR Direktör 
Göteborgsoperan HR Chef 
Berwaldhallen Orkester- och körchef 
Gävles Konserthus Orkesterchef 
Mindmatter Psykolog 
TRR Rådgivare 

  

2.3 Sekundärdata, litteratursökning 

 
Vi inhämtade statistik och demografiska antaganden för att skapa oss en djupare 

teoretisk förståelse för området Age Management. Vidare sökte vi även undersökningar 

om redan existerande program och strategier. För att uppnå detta började vi med att 

söka efter litteratur, uppsatser, forskningsrapporter och artiklar. Vi sökte i Högskolan i 

Västs databaser, på uppsatser.se och på Google. Vi inledde sökningarna med svenska 

sökord och begrepp och använde: “åldersstrukturer”, ”olika åldrar på en arbetsplats”, 

”kompetensbrist”, ”höjd pensionsålder”, ”åldersmedvetet ledarskap”. Vi noterade att 

det var svårt att hitta svenskt material, varför vi utökade sökningen med engelska och 

tyska begrepp: “Age Managment”, ”Strategical Resource Planning”, ”Organisations 

for all Ages”, ”Changing career in the middle of the career”, ”Age differences”, 

”Competency gaps”, ”Different Ages, Retirement ages in Europé”, ”Age differentiated 

workforce”, ”Managing Generations”, ”Ruheständler“, ”Rentner“, ”Unternehmen“, 

”Arbeitsfähigkeit” och ”Kompetenzmangel” 

En forskare återkommer ständigt i referenslistor, Alan Walker. Han är professor i 

”Social Policy and Social Gerontology” på Universitet i Sheffield England. Eftersom 

Walker omnämnts av många, fördjupade vi sökningarna kring hans material och fann att 

han är något av en förgrundsfigur inom området Age Management. Vi fann också 

forskning genomförd av professor Juhani Ilmarinen från Finland. 

2.4 Introspektion  

 
Som nämnts har författarna mångårig erfarenhet från tre av företagen där intervjuer 

genomförts.  

Den ene författaren jobbar inom Human Resources och specifikt inom “Pensioner och 

Försäkringar” vilket innebär en nära anknytning till ämnet och frågeställningar 

besläktade till hållbara arbetsliv och Age Management. Den andre har mångårig 

erfarenhet som anställd på ett av företagen inom kultursektorn, men även från ett av de 

större företagen. Detta har inneburit att författarnas har egna erfarenheter som läggs till 

de data som respondenterna ger. Om detta görs redovisas det i texten.  
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Dock kan det finnas svårigheter med att undersöka områden man känner till. T.ex. 

menar Morgan att erfarenheter och kunskap från en verklighet kan göra att man har en 

förutfattad mening som begränsar synsätt och förväntningar på intervjuernas resultat. 

(Morgan, 1997 s 242). Vi har medvetet försökt motverka detta genom att utmana 

varandra utifrån våra olika perspektiv och synsätt. 

 

2.5 Etiska överväganden och respekt för respondenten. 

 
Vid forskning där företag, organisationer och individer ingår är det av vikt att behandla 

information om företagen och respondenters integritet på ett etiskt korrekt sätt. Etiska 

regler gäller “frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet” (Bryman, Bell 

2013, s 137). 

De etiska principer som Bryman och Bell (2013 s 137) tar upp är följande: 

Informationskravet - att respondenten är införstådd med studiens syfte och hur den ska 

användas. Samtyckeskravet - att respondenterna har rätt att uttrycka vad de önskar ska 

återges av intervjun samt deras rätt att stryka valda delar om de så önskar. 
Konfidentialitets- och anonymitetskrav - att spårbarhet till de intervjuade inte finns och 

att uppgifter förvaras på ett betryggande sätt samt att respondenten behandlas 

konfidentiellt. Nyttjandekrav och falska förespeglingar - att insamlade uppgifter endast 

får användas i forskningssyfte och att vilseledande eller falsk information inte får 

lämnas. 

Ovanstående principer har vi tagit hänsyn till genom följande förfaringssätt: 

Efter genomförda intervjuer då vi summerat densamma i skriftlig form har vi övervägt 

om något i intervjun varit “etiskt tveksamt för publicering” och om det skulle kunna 

skada respondenten på något sätt (Närvänen, 1999 s 74). 

I samband med att vi tillfrågat personer om de varit villiga att medverka i en intervju har 

vi informerat dem om studiens syfte samt tydliggjort vad vi avser med begreppet Age 

Management. I något fall har respondenten önskat intervjuunderlaget innan själva 

intervjun vilket vi tillmötesgått. Syftet för respondenten var att kunna samla in 

erforderliga fakta innan intervjun för att kunna ge så bra och kvalitetssäkrade svar som 

möjligt. För att säkerställa konfidentialitet har vi inför varje intervju frågat respondenten 

om det har varit ok att spela in intervjun. Vi har beskrivit att inspelningen kommer att 

finnas på vår inspelningsutrustning och inte spridas. Vi har sagt att vi summerar 

intervjun och lovat att den summerade versionen kommer att skickas till respondenten 

för översyn innan den slutliga versionen av uppsatsen som helhet är färdigställd och att 

den inspelade intervjun därefter kommer att raderas.  

Varje respondent har fått svara på frågan om man accepterar att företagets namn nämns 

i intervjun och om de själva vill vara anonyma eller inte.  Ingen respondent har ställt 

krav på anonymitet. Efter genomförda intervjuer har vi, tillsammans med 

respondenterna kommit överens om att företagsnamnen får nämnas men att 

respondenternas namn inte används eller publiceras. 
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2.6 Kritisk reflektion, tillförlitlighet och överförbarhet  

 
Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa undersökningar ska granskas i syfte att 

fastställa trovärdighet och äkthet. Tillförlitligheten i en studie baseras på hur 

slutsatserna av de kvalitativa undersökningarna kan anses vara och hur överförbart 

resultatet är på liknande situationer eller omständigheter. Vi vill i detta kapitel 

poängtera de brister vi anser påverkar vårt resultat och våra slutsatser. 

Vad gäller själva intervjusituationen så ser och hör vi varandra, våra följdfrågor kan 

påverkas av svaret, respondenten kan också påverkas av hur vi frågar och hur vi därefter 

ställer följdfrågor. Vi kanske har egna förutfattade meningar eller uppfattningar som 

påverkar hur intervjun löper på då dessa kan styra hur vi tolkar svaren (Bryman, Bell 

2013). Genom att följa intervjuguiderna och i mesta möjligaste mån varit båda vid 

intervjutillfällena har vi försökt motverka våra egna förutfattade meningar. Genom att 

samtliga intervjuer spelats in har vi kunnat lyssna på dessa flera gånger efteråt. 

Den samhällspåverkande organisation vi intervjuat har med sin överblick en vid syn på 

den privata arbetsmarknaden. Det skulle kunna vara så att synen är allt för bred och 

därmed förbises vissa aspekter som skulle kunna vara relevanta i sammanhanget. 

Respondenten från Göteborgs Universitet hade både bred och djup erfarenhet om än inte 

sällan från offentlig verksamhet. Vi har också valt att undersöka större företag och 

mogna organisationer. Dessa har bättre resurser än små och medelstora företag varför 

våra slutsatser inte är direkt överförbara på små och medelstora företag vilket stärks av 

Fuertes och Mc Quaid (2013). 

De två företag som stöttar människor som står inför en förändring i livet såsom t.ex. ett 

karriärbyte är dels verksamma i Göteborg, de har sina respektive perspektiv som 

psykologer/rådgivare eller att arbeta med mestadels tjänstemän vilket skulle kunna göra 

att de svar eller reflektioner som framkommit vid intervjuerna skulle ha blivit 

annorlunda om de verkat i en annan del av Sverige eller andra grupper av människor. 

Som ytterligare reflektion återkommer vi till det faktum att vi känner till ämnesområdet, 

om än från olika perspektiv, vi har också sedan tidigare god kunskap om flera av de 

organisationer vi varit i kontakt med (se kapitel 2.4 introspektion). Vi har i mesta 

möjligaste mån försökt att beakta vår förförståelse då vi tolkat resultatet. 
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3 Teori 
  

Inledning 

  
För att skapa en så god överblick som möjligt har vi delat in det teoretiska materialet vi 

tagit del av i olika delar. Inledningsvis vill vi ge en förförståelse av ämnet genom att 

sätta in det i en övergripande samhällskontext. Vi visar statistik och utredningar som en 

del av förförståelsen. Vi övergår sedan till den forskning i form av rapporter, artiklar 

och litteratur, som vi funnit passat våra frågeställningar och problemområde. Genom 

detta upplägg avser vi att ge teorikapitlet en röd tråd, det ger oss dessutom en möjlighet 

att särskilja vetenskapliga artiklar och rapporter från de mer praktiska momenten.  

 

Under sökandet av litteratur fann vi också ett antal exempel på modeller eller projekt 

kopplade till ämnet. Då vårt syfte även är att undersöka och lyfta fram Age 

Management-strategier, finns dessa med även om de inte i alla fall används för 

tolkningen av de empiriska resultaten. I detta hänseende har teorikapitlet drag av 

litteraturstudie. 
  

3.1 Age Management i samhällskontext och förförståelse 

 

Då vår rapport på en övergripande nivå utgår från ett samhällsperspektiv belyser vi detta 

genom statistiska underlag. Statistiken ger den överblick och förståelse för 

demografiska skeenden inom EU i allmänhet och Sverige i synnerhet som är 

nödvändiga för att förstå utgångsläget i vår rapport. Vi förtydligar det svenska 

perspektivet genom att kortfattat summera pensionsåldersutredningen, presentera 

Svenskt Näringslivs vision och kort ge lite information om tillämplig lagstiftning. 

 

 3.1.1 Statistik – EU 

 
Statistik från Eurostatistics

5
 en tydlig bild; andelen äldre kommer att öka och yngre 

kommer att minska vilket kommer att ge en förändrad befolkningspyramid. Andelen 

medborgare mellan 35 - 45 år, eller snarare vad vi idag benämner som “arbetsför ålder” 

kommer att minska mot idag. Förändringen kommer att vara avsevärd fram till år 2060 

(fig. 1) då andelen äldre än 60 kommer att öka. Trenden kommer att vara synlig och 

märkbar inom EU redan 2020 (fig. 2).  Även forskarna Vallerius och Uggleberg (2007 s 

92) liksom Fabisiak och Prokurat (2012) delar uppfattningen att befolkningsmängden i 

Västeuropa år 2030 kommer att ha vuxit eftersom människor lever längre, inte för att 

det föds fler barn. Fabisiak och Prokurat (2012) visar i sin forskning att år 2030 kommer 

det att fattas 20,8 miljoner människor i arbetsför ålder. Då den förändrade 

befolkningspyramiden och efterfrågan på arbetskraft är i obalans kommer 

arbetskraftsbrist, både i form av resurs och kompetens, att uppstå.  

                                                      
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1
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(fig.1, EU Statistics) 

  

(fig. 2 EU Statistics) 

 

3.1.2 Statistik – Sverige 

 
Statistiska Centralbyrån

6
 i Sverige (2013) har enligt de beräkningar och projektioner de 

genomfört kommit fram till slutsatsen att Sveriges befolkningstal och åldrar kommer att 

utvecklas på samma sätt som inom övriga EU och att det är i de äldre åldrarna man 

förväntar den största ökningen. Figurerna tre, fyra och fem nedan visar prognoser för 

hur andelen yngre, 16 - 18 år (fig. 3) kvarstår på ungefär samma nivå som idag. 

Åldersgrupperna 25 tom 64 år (fig. 4) visar enligt prognosen en svag ökning emedan 

                                                      
6
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/ 

Hämtad mars/april 2014 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
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åldrarna 65 år och äldre (fig. 5) kommer att öka mycket kraftigare. Precis som inom EU 

som helhet kommer andelen invånare i arbetsför ålder minska även i Sverige vilket även 

här förmodas leda till både kompetens- och resursbrist. 

  

(fig. 3, SCB)                                                               (fig. 4, SCB) 

  

 (fig.5, SCB) 

3.1.3. Pensionsåldersutredningen i Sverige 

 
I pensionsåldersutredningens slutbetänkande (SOU 2013:25), kommer man fram till att 

det är nödvändigt att människor arbetar längre, fler antal arbetade timmar behövs.  Om 

detta inte sker är risken att pensionskapitalet urholkas, att försörjningsbördan för de som 

arbetar blir orimlig och att man inte kan finansiera välfärden på ett hållbart sätt. 

Utredningen pekar också på problemen med arbetskraftbrist och generationsväxling. 

Stora pensionsreformer beslutades och genomfördes under 1990-talet som en 

framåtriktad åtgärd. En av förändringarna var att inkomstpensionen skall baseras på 

livsinkomsten i stället för som det var tidigare, de 15 bästa åren. Även företag och 

organisationers pensionsförmåner förändrades genom ändrade kollektivavtal med 

övergång från förmånsbaserade till avgifts- och premiefinansierade system 

(Pensionsmyndigheten 2014). Förväntningen var att fler efter detta skulle välja att 

arbeta längre vilket skulle öka antalet arbetade timmar, men så inte har blivit fallet i 

önskvärd utsträckning. Detta sägs bl.a. annat bero på regler och avtal som gör det svårt 

för den som vill fortsätta arbeta efter 65 års ålder (Diamond, 2000). 

Det uppstår konsekvenser för samhällsekonomin när en person slutar arbeta. Både 

individens inkomster och statens skatteinkomster sänks. Den pension som betalas ut till 

individen från olika pensionskassor, innebär att kassornas kapitalbas minskar. Detta 

minskar kapitalet för kommande pensionärer. Örn (2011) poängterar att personens 

köpkraft minskar, eftersom pension i stort sett alltid är lägre än lön och konsumtionen 

minskar. Minskad konsumtion leder till minskad efterfrågan vilket i sin tur leder till 
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ökad arbetslöshet. I själva verket menar Örn (2011) att ju fler som jobbar, desto fler 

jobb kommer det att finnas. 

Ålderspensionsutredningen presenterar ett antal förslag som ökar möjligheterna för 

äldre att arbeta längre. De innefattar bl.a. satsningar på arbetsmiljöområdet, åtgärder 

såsom förstärkt lagstiftning mot åldersdiskriminering, förbättrade villkor för 

kompetensutveckling och förbättrade ekonomiska villkor för garantipensionärer som 

fortsätter att arbeta. Ytterligare en åtgärd som föreslås är ökade möjligheter för 

studiestöd efter 55 års ålder för att underlätta karriärsväxling (SOU 2013:25). 

Rekommendationen i utredningen var också införandet av en ”riktålder” för 

pensionering som skall följa medellivslängden och beräknas varje år.  ed stöd av 

forskningsresultat från andra länder (Sjögren,  ind uist, S 2011:05) hävdas att en högre 

officiell pensionsålder också får den effekten att människor arbetar längre. 

 

3.1.4. Åldersrelaterade händelser i Sverige, lagstiftning. 

 
I Sverige finns en allmän uppfattning om att “pensionsåldern är 65 år”. Emellertid finns 

det inte längre fast pensionsålder i Sverige, däremot ställs alla inför ett antal val och 

möjligheter vid olika åldrar. Den genomsnittliga pensionsåldern var enligt 

Pensionsmyndigheten ca 63 år under år 2012
7
. Lagen om anställningsskydd (LAS) 

reglerar bl.a. rätten att arbeta till 67 år. Diskrimineringslagen innebär att människor inte 

får diskrimineras vare sig av ålder eller av andra orsaker. 

(Åldersrelaterade händelser kopplat till ”pension” i Sverige – se bilaga 4, tillämplig 

lagstiftning – se bilaga 5) 

 

3.2 Forskning 

 
I detta kapitel redovisas det aktuella forskningsläget i ämnet som vi funnit relevant i 

förhållande till våra forskningsfrågor. Vi inleder med att förtydliga beskriva 

åldersobalans och dess konsekvenser, begreppet Age Management för att därefter 

utveckla området.  

 

3.2.1 Generationseffekt - Ålderschocken och kompetensbrist 

 
Befolkningsstudier är inte någon ny företeelse, redan i början av 1800-talet framlades 

teorier där befolkningsstudier och ekonomisk teori diskuterades. Broomé och Ohlsson 

nämner begreppet “Ålderschocken” där författarna menar att en “åldersobalans” 

resulterar i konsekvenser såsom “huggsexa på ungdomar, svårigheter att finna bra 

sysselsättning för många i övre medelåldern och en nedbrytning av 

organisationsstrukturer som en konsekvens av detta”(1989 s 11). 

Författarna beskriver forskning i syfte att starta ett förändringsarbete där förändring av 

yrkesroller och yrkesgränser måste skapas och utvecklas (Broomé, Ohlsson 1989 s 15). 

Likaså beskrivs hur bristen på yngre medarbetare med efterfrågad kompetens kommer 

                                                      
7 http://www.pensionsmyndigheten.se/4873.html 

http://www.pensionsmyndigheten.se/4873.html
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att skapa löneklyftor då yngre människor är eftertraktade vilket gör att löner stiger för 

denna grupp (Brommé, Ohlsson 1989 s 99). Risken, enligt författarna, med stigande 

löner för yngre är att medelålders eller äldre inte stimuleras att utvecklas och vara 

delaktiga i företagets utveckling. Här menar författarna att alternativa karriärvägar där 

äldres erfarenhet och kunskap tas tillvara måste skapas. Dessutom behöver den 

enskildes egna “överlevnadsintresse” förstås av arbetsgivarna så att detta kan användas 

till att t.ex. stimulera den anställde till att utvecklas och bidra (Broomé, Ohlsson 1989 s 

156-158). 

Att lön och andra ersättningar dock inte är det mest drivande för äldre framhålls av 

Leibold och Voelpel som poängterar ”Att locka äldre att stanna kvar på 

arbetsmarknaden och i företagen i stället för att välja en tillvaro utan större 

förpliktelser eller höga prestationskrav ställer andra krav på arbetsgivarna än på att 

attrahera yngre personer” (2006 s 217). Leibold och Voelpel (2006) beskriver vikten 

av en anpassad och förståelig ersättningstrategi som lockar människor i olika åldrar. 

Ersättning är långt ifrån lön och bonussystem eller standardiserade hälso- eller 

pensionsplaner. Då arbetsmarknaden förändras, arbetsstyrkan diversifieras genom en 

större spridning i ålder, ökad mobilitet och genom att organisationer plattas ut och blir 

mindre hierarkiskt styrda ställs nya krav på förändrad ersättningstrategi. 

Broomé och Ohlsson menar också att inlärningsformer behöver utvecklas så att alla 

åldrar kan och vill lära sig nytt. En varning utfärdas för att inte ta “ålderschocken” 

tillräckligt allvarligt eftersom detta i sin tur kan leda till att företag och organisationer 

inte tar frågan på det allvar som krävs. Det som behövs är anpassning till den nya 

åldersstrukturen, dels genom innovation, dels genom organisationsförändringar. Det är 

nödvändigt att öka flexibilitet på arbetsplatser, fokusera på målet och att ge möjlighet 

till misslyckande (Broomé, Ohlsson 1989 s 164, 173). 

Kompetensbrist och “jakten på talangerna” gör att kraven på ersättning förändras till att 

bli “mina krav” och “vad jag behöver och värdesätter”.  Olika åldersgrupper och olika 

bakgrund bland den kompetens som finns tillgänglig på marknaden gör att arbetsgivare 

behöver hitta olika sätt att attrahera de olika grupperna. författarna har genom sina 

studier identifierat ett antal områden som kan göra skillnad: Anpassa ersättningen till 

individens unika behov, segmentering eftersom olika grupper har olika behov, 

kombinera och paketera en kombination av förmåner, förenkla och gör förmånerna 

lättillgängliga (Brommé, Ohlsson 1989; 2003). 

Leibold och Voelpel menar att man genom förenkling av arbetslivet tom kanske kan 

attrahera äldre. Att inte prata om karriär och karriärvägar utan i stället använda begrepp 

som “ett steg i att applicera kunskap” (eng: talent application path) där en bredare 

kunskap kan användas i syfte att tillvarata kompetens inom ett företag. Att återanställa 

människor som har lämnat i pensioneringssyfte är också ett alternativ som beskrivs. 

Dessa kan agera tillfälliga chefer, coacher eller medverka vid speciella projekt (Leibold, 

Voelpel 2006 s 212-216). 

En undersökning av medelålders studenter vid ett australiensiskt universitet drar 

slutsatsen att man bör kunna tillämpa karriärsväxling i fler yrkesgrupper än de där det är 

fysiskt nödvändigt för att kunna stanna kvar i längre arbetslivet, antingen anställda 

stannar kvar i samma organisation eller byter arbetsgivare. Undersökningen visar på att 

de som studerat i vuxen ålder och bytt karriär upplever större livstillfresställelse och 

kontroll i sina liv (Li, 2009). Studier har också visat att äldre medarbetare gärna 

fortsätter att arbeta efter ordinarie pensionsålder men att man gärna välkomna 
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deltidsarbete. Att arbeta efter pensionsåldern uttrycks som att “hålla människor vid liv 

och unga” (Fuertes et al 2013).  

Lazarazza summerar:  

“Ålder måste på ett universellt plan ses som ett positivt värde och vara 

synonymt med kunskap och kompetenser som kan delas, vilken hela företaget 

kan dra fördel av i syfte att undvika framtida kompetensglapp då dessa 

pensioneras” ( azarazza, 2011, s 816, fritt översatt). 

 

3.2.2 Age Management, arbetssätt och strategi 

 
Målet för Age Management, eller på svenska: åldersmedvetet ledarskap, definieras som: 

“Bibehållandet av förmågan och viljan att stanna kvar i yrkeslivet efter att man uppnått 

den ålder då man tidigare gick i pension samtidigt som organisationerna når sina 

affärsmål” (Ball 2007, sid 4). Begreppet Age Management har myntats för att beskriva 

de samlade ansträngningar som görs för detta ändamål” (Ball 2007). 

Ball (2007) betonar att Age Management kan tillämpas på flera nivåer; individen, 

organisationen eller arbetsmarknaden som helhet. Han menar också att det är viktigt att 

särskilja begreppet “age-diversity” som endast beskriver en strategi att ha en 

åldersdifferensierad arbetsstyrka. Age Management använder denna och andra strategier 

för att hantera en generellt åldrande arbetsstyrka. 

Tyngdpunkten inom Age Management ligger på att förebygga problem på flera plan och 

kräver därför insatser inom många discipliner; såsom demografisk expertis, hälsovård, 

ergonomi och karriärplanering med ansatsen att ha perspektiv på hela arbetslivet, inte 

bara på den sista delen innan pension (Ball 2007). 

Lazazzara framhåller att det dock är viktig i sig att ha en åldersdifferentierad 

arbetsstyrka eftersom detta bidrar till mångfald på arbetsplatsen. Stevens et al (2008) 

pekar på att företag utvecklas bättre genom att se positivt på organisationsförändringar 

som leder till en multikulturell inkluderande kultur. Om äldre ses som en minoritet kan 

de exkluderas vilket gör att deras erfarenhet inte används. Genom att utbilda 

medarbetare i åldersrelaterade frågor, skapas medvetenhet om vikten av “Age-

diversity”. På så vis skapar man en inkluderande kultur som dessutom ger goda 

förutsättningar att motverka åldersdiskriminering. Genom att inkludera alla åldrar tas 

kompetens tillvara och kunskapsförlust eller ”tyst kunskap” minimeras vilket i sin tur är 

ekonomiskt positivt för ett företag (Lazazzara 2008). Ball (2007) poängterar att många 

av de insatser och det arbete han beskriver redan praktiseras i många företag eller 

organisationer utan att beskrivas som Age Management, men att det är av vikt för att 

systematisera arbetet. 
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Walker beskriver “good practice” för en välutvecklad Age  anagement-strategi där han 

rekommenderar ett aktivt arbete inom områdena (Walker, 2005 s 692):  

 Rekrytering - Tillse att man inte diskriminerar äldre sökanden, men även 

uppmuntra positiv särbehandling för att uppnå bättre åldersspridning. 

 

 Ergonomi och arbetsutformning - Undvikande av skadliga arbetsställningar, 

tunga lyft och förbättring av ljus eller dataskärmar. 

 

 Flexibla arbetsrutiner - Tillgodose behov av större flexibilitet, t.ex. 

deltidsarbete eller annan anpassning av arbetstider. 

 

 Fortbildning och karriärsutveckling - Tillse att även äldre medarbetare får 

tillgång till fortbildning och att man vid behov anpassar denna till äldres 

förutsättningar. Och att man inte förbiser äldre vid befordran. 

 

 Förändrade attityder - Medvetet och systematiskt arbete för att förändra 

negativa attityder till äldre medarbetare. 

 

Motsvarande rekommendationer gör North och Hershfield (2014) som tar upp fyra 

områden där arbetsgivare behöver se över regler och organisation i syfte att anpassa sig 

till den åldrande kompetensen: Flexibla arbetstider med möjlighet till deltid eller 

delpension, prioritera senioritet och erfarenhet vid rekrytering och befordran, skapa nya 

befattningar och/eller förändra befintliga samt se över arbetsplatsens ergonomi. Fabisiak 

och Prokurat (2012) samlar ihop motsvarande områden och uppmanar företag och 

organisationer att skapa en tydlig Age Management-strategi som appliceras tillsammans 

med ordinarie HR-strategier. Iweins et al (2012) varnar dock för att särbehandling av 

äldre endast baserad på ålder kan förstärka en negativ syn på äldre från övriga 

medarbetare. En Age Managementstrategi bör alltid ha sin utgångspunkt i att 

kompetenskrav och företagets behov ska matchas. 

 

3.2.3. Best Agers 

 
Den största delen av forskningen vi tagit del av är gjord på länder inom EU och på 

initiativ av EU. Initialt i vår studie fann vi inte någon omfattande svensk forskning 

avseende begreppet Age Management. Emellertid så genomfördes en “hearing om ålder, 

arbete och pension” på Göteborgs Universitet, institutionen för sociologi och 

arbetsvetenskap, den 2014-04-09. Seminariet belyste Age Management och vad 

samhälle, företag och individ påverkas av att vi behöver arbete längre och ingår i ett 

EU-projekt kallat “Best Agers”. 

“Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Academy of Economics Schleswig-Holstein, 

Kiel, Tyskland” har med bl.a. representanter från Göteborgs Universitet medverkat i 

detta EU-finansierade “Best Agers- projekt” vilket tagit fram en rapport som faller 

under vår definition av Age Management. Rapporten beskriver problemet i 

Östersjöregionen och “hur det finns ett behov att öka arbetskraftsdeltagandet i 

åldersgruppen 55-64 år” (Huvudrapporter, Best Agers s 5). 
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Rapporten lyfter fram fyra problemområden: 

1. Formella hinder, regelverk, pensionssystem, kompetensutveckling och flexibla 

möjligheter till arbete. 

2.  Bibehållande av dels fysisk arbetsförmåga dels skapa möjligheter för ett 

livslångt lärande. 

3. Rapporten menar också att kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män. Genom att 

motverka detta kommer bristen på kompetens och resurser att minska. 

4.     Attitydförändring, “Åldersism” (Eng: Ageism), d.v.s. negativa uppfattningar om 

äldres arbetsförmåga, behöver förändras. 

Rapportens namn är “Best Agers” - den fokuserar på de som uppnått 55 års ålder då 

detta är den ökande andelen av befolkningen och det är denna grupp som behöver finnas 

kvar på arbetsmarknaden. Rapporten har tagit fram 17 punkter för att bibehålla 

anställningsbarhet uppdelat på individ, företag och samhällsnivå. På individnivå 

uppmanas äldre att hitta arbetsgivare med god arbetsmiljö, som erbjuder 

kompetensutveckling och en god attityd till alla åldrar. Likaså omnämns vikten av att 

aktivt utveckla sig själv genom kompetensutveckling av olika slag liksom att prestera i 

fortvarighet. 

Arbetsgivare uppmanas å sin sida att utveckla arbetsmiljö och organisation så att dessa 

fungerar för alla ålderskategorier. Likaså omnämns kompetensutveckling, karriärplaner, 

mentorskap och flexibilitet av olika slag, t.ex. arbetstider eller arbetssätt.  

Liknande rekommendationer till arbetsgivare kommer från flera håll, som exempel kan 

nämnas Oxfords Universitet där Noon (2012) beskriver att arbetsplatser behöver 

anpassas på olika sätt för att möta en åldrande arbetsstyrka, han beskriver också hur en 

fast pensionsålder skapar ett ökande gap mellan tiden i arbete och tiden utan arbete 

vilket – som vi beskrivit tidigare - ger negativa ekonomiska konsekvenser. 

 

3.2.4. Myter och negativa stereotyper kring äldre medarbetare 

 
Vallerius och Voelpel (2007) pekar på flera attityder som påverkar äldre negativt och 

som skapar stereotyper. Det finns uppfattningar om att “alla äldre” är mindre effektiva, 

inte vill lära nytt, att kognitiva förmågor försämras att äldre är oftare sjuka, att äldre 

råkar ut för olyckor än yngre och att de kostar mer. Alla dessa uppfattningar är enligt 

Vallerius och Voelpel “myter” vilka i sig gör att efterfrågan på äldres kompetens 

minskar.  

Lazazzara (2008) beskriver, liksom Vallerius och Uggleberg (2007), i sin forskning om 

Italiens åldrande arbetskraft hur äldres positiva bidrag på arbetsmarknaden inte sällan 

överskuggas av negativa stereotyper som associeras med äldre personer. Författarna 

beskriver hur äldre inte sällan anses vara “motståndare till förändring, oflexibla i sin 

attityd arbetsorienterade i det förflutna” (Lazazzara 2008 s 812) Som exempel av 

stereotyper beskrivs “kognitiva och fysiska brister i förhållande till arbetskraven, 

oförmåga att hantera och anpassa sig till förändring samt sämre prestation och fokus 

på att pensionera sig” (Vallerius, Uggleberg 2007, s 105). Författarna menar att dessa 

stereotyper skapar förväntningar bland de yngre medarbetarna om att äldre har sämre 

förmågor emedan det inte är statistiskt bevisat att sanningen förhåller sig så. Snarare, 
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menar författarna, finns det forskning som visar att prestation ökar i takt med stigande 

ålder.  

Även Leibold och Voelpel (2006) nämner “stereotyper” som en anledning till äldres 

sämre prestation. Om förväntningarna på alla äldre sänks på ett organisatoriskt plan, ses 

inte de individuella prestationerna och äldre tros vara mindre motiverade och 

förändringsbenägna än yngre. Emellertid, säger författarna, visar studier att motivation 

är ytterst personlig och varierar kraftigt från en person till en annan (2006 s 216). 

Författarna menar att chefer och ledares förväntningar på äldre har stor betydelse för 

prestationen. Lazarazza (2008) har också funnit att fördomarna skapar en negativ spiral 

(eng: Vicious circle) eller en slags “Pygmalion-effekt” där förväntningarna på äldre 

sänks vilket leder till sänkt prestation och ökad ovilja till förändring. 

Ledare behöver ge äldre feedback och positiv återkoppling, annars finns risk att dessas 

prestation minskar på grund av chefers och ledares minskade intresse. Fördomarna 

riskerar bli en självuppfyllande profetia och en negativ spiral skapas (Leibold, Voelpel 

2006 s 167).  Stereotyper finns i alla åldersgrupper enligt Balàzs (2012). Det finns också 

förväntningar på att yngre ska uppträda eller prestera på ett visst sätt. Genom att 

fokusera på positiva stereotyper kan dessa utvecklas genom att de förstärks och äldre 

kan bli en ny ”inne-grupp” (Balàzs 2012 s 17). 

Illustration över olika faktorer som uppmuntrar arbets-, respektive pensioneringsvilja 

hos anställda (Leibold, Voelpel 2006, s 217, fritt översatt). 

 

Faktorer som uppmuntrar 

arbete 
Faktorer som uppmuntrar 

Pensionering 
Åldrande experter/medarbetare 

vill tillämpa sin talang/kunskap 

längre. (Eng: “Ageing boomers 

wants to apply talents longer”) 

 

Arbetsgivare identifierar att de 

har ont om eller brist på 

kompetens och därmed äldre 

medarbetare 

 
Stater och myndigheters behov 

att öka anställningstiden för att 

eliminera att social- 

Försäkringssystemet urholkas. 

Organisationskulturer driver ut 

äldre medarbetare 

 
Äldre ses som dyrare 

 
Företag erbjuder inte den 

flexibilitet i arbetssätt och 

organisation som äldre behöver 

 
Äldre medarbetares möjligheter 

begränsas 

 
Äldre medarbetares motivation att 

arbeta förändras. 

 
Äldre medarbetares 

missuppfattningar om sina   

ekonomiska behov? 

  

I ovan illustration kan vi se att organisationskulturen påverkar om äldre vill arbeta kvar 

eller inte. Att det kan vara svårt att förändra kultur har beskrivits inte minst av Alvesson 

(2011). En organisation behöver vara ”redo” eller mogen för förändring för att denna 
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ska kunna ske. Enligt Cunningham et al (2002) är medarbetare med större 

problemlösningsinriktning mer benägna att medverka till att förändra kulturen i en 

organisation än medarbetare med en mer passiv inställning. Ett problem som t.ex. brist 

på kompetens skulle kunna lösas genom att använda den kunskap och erfarenhet som 

äldre har, vilket skulle kunna vara en drivkraft till en kulturförändring. 

 

3.2.5 Förväntan på medarbetare om att lämna yrkeslivet för att “göra plats för de 

yngre” och dess påverkan på individer 

 
I samhällsdebatten hörs ibland röster mot att äldre ska vara kvar i arbetslivet, 

uppfattningen är att om en person pensioneras så blir det med automatik en ledig tjänst. 

Emellertid är detta enligt Örn (2011)  en myt som behöver bemötas eftersom det inte är 

sant, om en person slutar händer det inte sällan att man genomför en omorganisation så 

att arbetsuppgifter fördelas på andra anställda. Uppfattningen stärks av Stenvist (2010) 

som i sin uppsats “Generationsväxling och kompetens” där den offentliga verksamheten 

som undersöktes efter förändring av arbetssätt, arbetstid och organisation inte kunde 

påvisa att arbetstagarens nedtrappning av arbetstid inneburit nyrekrytering. Resultatet 

blev att arbetsuppgifter övertogs av redan befintlig personal. Samma slutsats drar 

Vallerius och Voelpel (Age Management, 2007, s 97-106). Författarna beskriver att det 

kan vara så att en befattningshavare alltid måste ersättas med en annan, men att det är i 

specifika fall, statsministerposten nämns som ett tydligt exempel. Emellertid är det få 

yngre och oerfarna som kan ersätta en äldre, erfaren och direkt utföra arbetsuppgifter på 

samma sätt eller med samma resultat. 

 

3.2.6 Åldrar, när är människor “äldre” - slutar man prestera och leverera vid en 

särskild ålder? 

 
Inom forskningen har vi funnit begreppen “Kronologisk ålder, Funktionell ålder och 

arbetsresultat” vilka tillsammans bygger ett hållbart och friskt arbetsliv. Koolhaas och 

van der Klink (2001) menar att då arbetskraften blir allt äldre ökar behovet av att 

uppmuntra en hälsosam arbetslivscykel. Författarna beskriver att åldrande inte endast är 

en fråga om fysiska eller biologiska förändringar som sker över tid, så kallad 

kronologisk ålder. Den kronologiska åldern påverkar arbetsförmåga både fysisk och 

psykisk. Enligt författarna finns också att det finns en “Funktionell ålder” vilken mäter 

en persons förmåga till att prestera och att denna ålder inträder olika för olika människor 

oberoende av kronologisk ålder. Äldre medarbetare, definierade i rapporten i 

åldersgruppen 60-64 år, presterade lika väl som yngre medarbetare. Slutsatsen var att 

medarbetare med åldersrelaterade hinder, kopplade till den kronologiska åldern, hade 

lämnat arbetsmarknaden tidigare emedan kvarvarande anställda var väl fungerande, dvs 

deras funktionella ålder gjorde att deras prestation var god i förhållande till andra 

åldersgrupper. Rijs et al (2012) har studerat minnesfunktion hos människor mellan 55-

64 år och deras forskning stödjer uppfattningen att olika individer har olika 

förutsättningar och att prestation är individuell och inte kopplad till ålder. 

En likartad beskrivning görs av Leibold och Voelpel (2006), under rubriken “Mental 

hälsa, fysisk hälsa och känslomässig hälsa” definieras arbetsförmåga hos medarbetare 

som balansen mellan fysisk hälsa och fysiska möjligheter och funktionella förmågor 

men också kunskap och erfarenhet, dessutom lägger författarna till värderingar, attityder 
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och motivation. Parametrar i ett arbetsliv inkluderar enligt författarna också 

arbetsinnehåll, krav, arbetsmiljö. sammanhanget i arbetet (eng: work Community), 

organisation och ledarskap (eng: management and leadership). Leibold och Voelpel 

(2006) menar att för att bibehålla arbetsförmåga eller arbetsvilja (eng: workability) 

behöver förebyggande arbete planeras och genomföras konsekvent och redan från 

arbetslivets början. Positiv och hög “organisations-energi” stimulerar arbetsförmåga, 

liksom ledarskapets förmåga att uppmuntra och upprätthålla bra energinivå hos äldre 

medarbetare. 

 

3.2.7. Tyst kunskap 

 
Kompetens definieras på många sätt, det kan vara teoretiskt utbildning eller mångårig 

erfarenhet. Inom en organisation finns det mänger av kunskap, en del är explicit, d.v.s. 

sådant som går att beskriva i ord. En annan typ av kunskap kallas “tyst kunskap” eller 

outtalad erfarenhetsbaserad kunskap vilken består i den kunskap som individen har och 

har utvecklat över tid, men som inte går att  sätta ord eller etikett på, man “bara vet det” 

- kanske vet individen inte ens själv vet att den vet (Jacobsen, Thorsvik 2010 s 385). 

Äldre personal har oftast stor erfarenhet utan att denna är dokumenterad eller formellt 

beskriven vilket kännetecknar tyst kunskap. Forskning har visat att överföring av tyst 

kunskap är svårt vid att överföra vid t.ex. generationsväxling men att detta kan ske om 

företag t.ex. inrättar mentorprogram mellan yngre och äldre. Syftet med ett 

mentorprogram är att ta tillvara den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i 

organisationen och att överföra densamma till mer nyrekryterade medarbetare. 

Överföringen av kunskap anses vara värdefull ur ett företags-, organisationsperspektiv 

och för att utveckla företaget framåt tillsammans med den teoretiska kunskap som yngre 

medarbetare besitter (Kernell 2012). Tyst kunskap behövs och används t.ex. för att 

kunna fatta snabba beslut när det behövs, något som företag har behov av i olika 

situationer (Hallner, Kvarnström 2010). 

 
 3.2.8 Arbetsförmågehus - en modell 

  
Ilmarinen (2011 s 17) summerar i “Age  anagement during the  ife course” vad han 

benämner som ett “Arbetsförmågehus”(fig. 6). Utgångspunkten för vad som skapar/ger 

arbetsförmåga beskrivs som ett hus med olika våningar bestående av “hälsa, kompetens, 

värderingar, attityder och arbete” sammantaget representerar detta vad som krävs på 

arbetsplatsen för att skapa arbetsförmåga. Utanför huset finns också illustrerat då en 

individ behöver fungera i ett sammanhang utanför arbetsplatsen. Här menar Ilmarinen 

att familj, omgivning, samhälle påverkar arbetsförmågan både som att kunna arbeta men 

också att vilja arbeta och att se ett sammanhang av den kontext en person befinner sig i 

(Ilmarinen 2011 sid 16). 
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(Fig. 6) 

 
Arbetsförmågehuset är tänkt att användas för att utforma och underlätta arbetsförmåga 

på ett nyare och mer modernt sätt. Huset kan användas för att planera, utveckla både 

organisation och individ, som underlag vid forskning, och i utvecklingsprojekt såväl 

som vid utbildning och utveckling. Huset kan också användas vid utveckling av 

friskvårdspolicies eller för att förstå vad som behöver ändras i lagstiftning och 

regelverk. Allt för att stötta arbetsförmåga och för att människor ska kunna jobba längre 

(Illmarinen 2011). 
  
För att medarbetare ska fungera och bidra med kompetens finns ett antal reformer som 

behövs enligt Ilmarinen: 

 

 Attityder gentemot äldre och åldrande måste förändras. 
 Kunskaps-, medvetandenivån hos chefer och överordnade avseende 

åldersrelaterade frågor behöver öka. 

 Bättre eller mer anpassad ålders-, och livsplanering, (Eng: Better age and life 

course adjusted, fritt översatt) ett mer flexibelt arbetsliv behövs. 
 Hälso-, och sjukvårdsservice som passar äldre medarbetare, äldre har inte 

samma slags behov av Företagshälsovård som yngre. 
 Förbättring av horisontellt och vertikalt samarbete och nätverkande mellan olika 

aktörer krävs (Ilmarinen 2011 s 20). 
  
Att stötta arbetsförmåga syftar till långsiktighet och hållbart arbetsliv vilket Zink (2013) 

menar är nödvändigt för att behålla och utveckla företag in i framtiden. Zink (2013 

s128) beskriver både långsiktigheten och hållbarhetsaspekten där arbetsplatser måste 

utformas för både dagens och morgondagens arbetskraftsbehov. Hållbarhetsperspektivet 

stärks också av Westerliv et al (2013). 
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3.2.9 Avgångspension i stället för uppsägning. 

 
En av anledningarna till att äldre lämnar arbetslivet enligt Walker (2005) beror på att 

arbetsgivare i stället för att säga upp medarbetare vid övertalighetssituationer istället 

väljer att erbjuda avgångspensioneringar. Enligt Walker är detta en “kortsiktig lösning 

och de påföljande sociala och ekonomiska konsekvenserna har aldrig diskuterats 

öppet”(2005 s 687). Både urholkning av pensionskapital och synen på att äldre 

arbetskraft inte är värdefull eller besitter hög kompetens och expertis kan sannolikt bli 

en konsekvens. 

Jensen och Möbergs (2012) studie i Danmark visar en kluven bild i förhållandet till 

äldre medarbetare. Å ena sidan ser man att arbetskraftsbrist kommer att uppstå i 

Danmark, å andra sidan vill man ha kvar möjligheten till att reducera antalet anställda 

genom avgångspensioneringar. Det kortsiktigt ekonomiska perspektivet tycks vara det 

förhärskande. 

Inom B W genomfördes programmet “BMW Today for Tomorrow” i syfte att skapa 

förutsättningar för att hålla äldre kvar på arbetsplatsen. BMW såg möjlighet att ta ansvar 

inte bara för företaget utan också för landets ekonomi. En enkel lösning att fasa ut äldre 

medarbetare hade varit att säga upp eller avgångspensionera äldre (Andersson 2013 s 

488). Företagets mål var däremot att behålla alla åldrar för att dels vara en bättre och 

mer ansvarstagande och hållbar organisation och för att inte försätta äldre i arbetslöshet. 

Dessutom hade BMW börjat se en brist på arbetskraft vilken fanns hos äldre 

medarbetare. 

Även Broomé och Ohlsson (1989 s 173) pekar på ett likartat fenomen där de menar att 

omfördelning av personal och resurser kan vara en lösning på “ålderschocken” och 

genom att genomföra “en massiv utbildning av äldre personal som alternativ till 

förtidspensionering och nyrekrytering av yngre och bättre utbildad personal” 

tillfredsställer man organisationers resursbehov.  

 

3.4 Exempel från verkligheten 

  
Vi redovisar här exempel på modeller och åtgärder som praktiseras på olika företag 

inom EU. 
  

3.4.1 De goda exemplen 

 
Lazazzara (2008) har studerat om organisationer och företag i Italien har påbörjat någon 

förändring i sitt sätt att arbeta och organisera sig för att möta framtida förändring av 

tillgänglig arbetskraft. Författaren har uppmärksammat att det inom vissa sektorer 

såsom finans, försäkring eller försäljning finns färre äldre än yngre, men att det inom 

tillverkning, produktion eller service finns en större blandning av åldrar. Det var inte 

ovanligt att äldre medarbetare efter att av olika skäl ha lämnat sitt arbete, bytte bransch 

till en mer kommersiell sektor trots att detta kanske inte var ett medvetet val från början 

(Lazazzara 2008 s 814-815). 

Energiföretaget Eni vilket lyfts fram som ett bra exempel på ett företag som lyckats 

förändra perspektiv på äldre medarbetare. En policy kring tillämpad kunskap eller vad 

Eni kallar Knowledge Management har gett erkännande och professionell utveckling för 
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icke-chefer med värdefull kunskap. Enis medvetna arbete med kompetensöverföring, 

intern träning och att erkänna äldre som en värdefull tillgång, har möjliggjort en fortsatt 

utveckling av företaget. Dessutom har överföring av organisationshistoria och 

företagskultur förbättrats. Företaget medvetna agerande har visat goda ekonomiska 

resultat och äldres kompetens har tagits tillvara och efterfrågats vilket skapat motivation 

och stolthet (Lazazzara 2008 s 817-818). 

Även biltillverkaren BMW har uppmärksammats i sin aktiva strategi som syftar till att 

få en så bra utnyttjandegrad av sin åldrande personalstyrka som möjligt. Bakgrunden 

var att företagets demografiska struktur förändrades då antalet anställda under 30 år 

minskade samtidigt som totala antalet anställda ökade. Mellan åren 2008 och 2010 

ökade antalet medarbetare över 50 år från 18,4 % till 21,6%. Företaget beslutade att 

införa ett åtgärdsprogram som fick namnet “BMW Today for Tomorrow”. Genom både 

fysiska förändringar och hjälpmedel i fabriken, organisationsförändringar och 

kulturpåverkan fick programmet ett positivt resultat. Ett av resultaten som definierats 

var “Ålder som en värdefull resurs och källa till kunskap”. Vidare porträtterades äldre 

medarbetare som “ideala” (Eng: Ideal employees) eftersom de sågs som stabila och 

effektiva. Likaså visade BMW hur programmet sparat pengar för organisationen liksom 

hur äldre “uppvisar bättre tålamod och innehar sådana kunskaper som kommer av lång 

erfarenhet”. Programmet har varit lyckosamt och dessutom har BMW fått god publicitet 

vilket ökat företagets attraktionskraft som arbetsgivare (Andersson 2013, s 484-490).   

Ytterligare ett gott exempel från Tyskland kom från biltillverkaren Daimler använder 

sig tidvis av pensionärer för speciella projekt. De har upprättat en expertpool där 

pensionärer kan registrera sig med sina speciella färdigheter och kunskaper. Tills nu 

finns 390 registrerade seniorer och 100 av dessa engagerades under 2013 och 7000 

arbetsdagar har avverkats.  De tidigare medarbetarna är ofta väl förtrogna med företaget. 

T.ex. användes pensionärer vid övergången från ett gammalt IT-system till ett nytt. 

Även vid uppstart av serieproduktion av nya modeller är pensionärer efterfrågade. 

Nödvändig expertkunskap och erfarenhet som behövs finns inte på alla platser i 

företaget. De engagerade pensionärerna är mellan 60 och 75 år (Die Zeit 07.05.2014). 

 

3.4.2 Kompetens vid rekrytering och HR-arbete. 

 
Studien genomförd av Lazarazza (2008) beskriver vikten av ett åldersmedvetet HR-

arbete, anpassade arbetsvillkor och moderniserad arbetsmiljö. Proaktivitet vid 

rekrytering, utbildning och lärande framhålls, liksom alternativa karriärvägar och 

möjlighet till att byta jobb internt inom företaget. Ordentlig planering av anställningens 

upphörande inför pension är också viktigt.  

Författaren menar vidare att arbetsgivare och organisationer objektivt ska bedöma 

arbetssökande utifrån erfarenhet, kompetens och kunskap snarare än utifrån personlig 

värdering som kanske är påverkad av de stereotyper som nämnts tidigare. Lazarazza 

(2008) tar upp både BMW och Eni som exempel på företag där man genom strategiska 

beslut strävat efter en jämn åldersfördelning. Författarna tar också upp ett exempel från 

Deutsche bank där flera Age Management-initiativ tagits. Där erbjuds utbildning genom 

hela arbetslivscykeln i syfte att öka anställningsbarheten för alla medarbetare. En 

speciell träning genomförs då medarbetaren är ungefär 40 år vars syfte är att planera för 

jobb-byte, antingen internt eller externt, eller planering för en framtida pensionering. 
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Äldre och yngre medarbetare ges också möjlighet att utbyta erfarenheter och överföring 

av “know-how” eller “tyst kunskap” (Lazarazza 2008 s 819). 

 

3.4.3 Olika förutsättningar i olika branscher och beroende på företagens storlek. 

 
Fuertes och Mc Quaid (2013)  har utforskat små eller medelstora företag i England, 

d.v.s. företag med mindre än 25 anställda och funnit att hälften av anställda efter 

vedertagen statlig engelsk pensionsålder återfinns i dessa företag. Svårigheterna för så 

små företag att driva ett strategisk Age Management arbete är avsevärt större än i 

företag med fler anställda. De mindre företagen saknar ofta HR-strategier eller 

långsiktigt formaliserade utvecklings- eller utbildningsstrategier vilket innebär att 

differentiering av anställningsvillkor inte är tillämpbara. Dessa företag saknar eller är 

begränsade i sin förmåga att erbjuda flexibla arbetsvillkor som t.ex. deltidsarbete 

eftersom företagen är beroende av att alla anställda finns på plats. Det är svårare att 

organisera om och omfördela arbetsuppgifter då mängden arbetstagare och resurser är 

begränsade och att planeringen ofta är kortsiktig då man är mer känslig för upp och 

nedgångar i ekonomin än större organisationer.  Emellertid visade studien att mindre 

företag faktiskt såg äldre medarbetare som tillgångar då de “ansågs vara mer pålitliga, 

mer mogna då de har mer livserfarenhet och stannade längre”. Studien visade dock att 

man inom branscher som it eller energiföretag var påverkade av de stereotyper som 

Lazarazza (2008) beskriver. 

 

3.5 Tolkningsmetod  

 

Vi har applicerat de teoretiska begrepp vi studerat på de empiriska resultaten för att 

svara på våra forskningsfrågor. Vi har gjort detta genom att tolka vilka av de modeller 

och teorier, eller delar därav, som kan vara relevanta för den aktuella organisationen. 

Avsikten är också att försöka se om någon strategi eller åtgärd är mer verkningsfull än 

andra och om kunskapen om detta går att överföra till flera företag.  

Metoden för vår tolkning är, som vi diskuterade i kapitel 2, induktiv och hermeneutisk. 

Vi utgår från de resultat vi fått fram vid intervjuerna och undersöker och tolkar om det 

går att göra allmängiltiga slutsatser utifrån dessa. 

Vi tar i tolkningen upp de begrepp vi använt i teorin och framförallt begreppet Age 

Management och dess delar enligt definitionen i 3.3.1 Men även de andra teorierna vi 

lagt fram. Dessa ställs mot resultaten i den empiriska undersökningen. Age 

Managements delar är följande (Walker, 2005 s 692): Rekrytering, ergonomi och 

arbetsutformning, flexibla arbetsrutiner, fortbildning och karriärsutveckling och 

förändrade attityder. Det som kommer fram i intervjuerna kommer även att ställas i 

relation till de statistiska bakgrundsfakta och praktiska exempel vi presenterat. 

Resultaten och tolkningen av dessa kommer i kapitel 4 respektive 5 att följa strukturen i 

våra intervjuguider 
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4. Resultat - Empiri 
  
Nedan sammanfattas resultaten från intervjuerna. Vi har grupperat dem efter typ av 

organisation eftersom problematiken hos de olika i viss mån skiljer sig åt. Inledningsvis 

beskrivs resultaten från företagen därefter kulturinstitutionernas och sist redogör vi för 

organisationskonsultens uppfattning. 

 

4.1  Företagen 

 
Här redovisas resultaten från IKEA, Peab, Volvo Car Group, Trygghetsrådet - TRR, 

samt resultat av Göteborgs Universitets (GU) studier och Svenskt Näringslivs 

erfarenheter och uppfattningar. 

   

4.1.1 Ämnets aktualitet, kännedom om begreppet 

 
I samtliga fall är ämnet Age Management aktuellt för företagen även om inte alla 

använde sig av själva begreppet. Företagen beskrev den demografiska strukturen utifrån 

att anställda åldras, att de har rätt att arbeta till 67 men alla kanske inte orkade eller 

ville. Vissa anställda ville jobba kvar och företagen hade behov av dem. Företagen 

uttalade tydligt att det finns ett stort kompetens- och resursbehov samtidigt som att en 

del anställda inte orkade var det som utgjorde drivkraften att arbeta med Age 

Management.  
 

4.1.2 Företagens åldersstruktur 

 
Vanligtvis har företagen en “puckel” runt 45 år med färre yngre och allt färre äldre även 

om det finns variationer. Peab och IKEAs pucklar är inte så tydligt markerade som 

övriga företag. Även GUs forskning och erfarenheter visade samma resultat.  

Vanligtvis är de personer som är kvar i arbete friska och aktiva varför de orkar arbeta 

kvar och leverera. De medarbetare som inte orkat pga. förslitningsskador har oftast 

lämnat arbetslivet tidigare. GUs mätningar visade att t.ex. sjukvårdspersonal med tunga 

jobb slutade tidigare medan t.ex. tandläkare finns kvar på arbetsplatsen.  
 

4.1.3 När uppfattas man som gammal?  

 

Vi har uppfattat att det skiljer sig på de olika företagen beroende på vilken kultur som är 

rådande. På t.ex. IKEA eller Peab är åldersspridningen större varför ålder definierad 

som kronologisk i sig inte är något man riktigt tänker på.  

På Volvo Car Group tyckte vi oss uppfatta (och upplever av egen erfarenhet) att ålder 

kopplas till kronologisk ålder och att anställda betraktas som äldre någon gång vid 58-

59 år. 
Göteborgs Universitet fann vid sina studier att vissa personer kunde uppfattas som 

gamla redan efter 50 år. Respondenten citerade GUs intervjupersoner: “Vi uppfattas 

som en ålder, inte som individer med kompetens” Samhället påverkar också hur 

personer ser sig själva, att få erbjudande om seniorboenden eller att behöva fylla i 

personnummer då en person registrerar sig som arbetssökande påverkar både synen på 

sig själv och arbetsgivarnas syn på individen. 
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TRR ser en förändring i arbetsgivares syn på äldre genom att personer över 55 år lättare 

återgår till arbetsmarknaden nu än för några år sedan. En 55-åring är idag inte 

“gammal”, en förutsättning är att personen har god kompetens och är anställningsbar. 
 

4.1.4 Nuvarande eller framtida problem. Lösningar och strategier 

 
Företagen ser generellt sett inga akuta problem med åldersstrukturerna i företagen. 

Emellertid så börjar initiativ tas i syfte att bibehålla anställda med den kompetens som 

behövs. Volvo Cars har nyligen inrättat ett resurscentrum där anställda oavsett ålder ges 

möjlighet att kompetensutvecklas och därefter agera som internkonsulter i hela 

organisationen. PEAB har vad som kallas “seniorkonceptet” vilket innebär att äldre 

medarbetare antingen finns som resurs för kortare uppdrag eller inte avslutar sin 

anställning vid någon speciellt uppnådd ålder. 

Även IKEA anställer f.d. anställda på kortare uppdrag eller på visstid vid arbetstoppar. 

Före detta anställda kan också korttidsanställas då vakanser uppstår vid t.ex. 

föräldraledighet eller studieledighet. Det förekommer också att pensionärer anställs 

under den period då en rekrytering till en speciell befattning, den som korttidsanställds 

har då god kunskap av befattningen sedan tidigare och IKEA kan genomföra den nya 

rekryteringen i lugn och ro. Volvo Car Group har vid något tillfälle visstidsanställt en 

grupp äldre vid ett särskilt specificerat projekt. 

Svenskt Näringsliv var tydliga i sitt budskap, arbetsgivare och arbetstagare behöver 

ökad flexibilitet och ges möjlighet att arbeta under andra former än tidigare genom 

kortare uppdrag och projektupplägg. Både TRR och GU delade Svenskt Näringslivs 

uppfattning. 
  
Samtliga arbetsgivare, Svenskt Näringsliv och också TRR ser äldre som en otrolig 

resurs. Volvo Cars uttalade:  

“Det är seniora medarbetare med massor av kunskap, vi har investerat en hel del i dem 

genom åren, det är slöseri att inte använda kompetensen”. 
 

4.1.5 Kan äldre vara en resurs? 

 
Alla respondenter är överens om att äldre kan vara en fantastisk resurs och som flera av 

respondenterna uttrycker det: 

“…de är oftast lugnare, mer erfarna och mer stabila. De sitter på erfarenhet och 

kompetens som tillsammans med ny teoretisk kompetens kan nyttjas för att utveckla 

företagen framåt”. I en framtida resurs- och kompetensbrist finns det mycket outnyttjad 

kapacitet i den äldre populationen, som dessutom blir fler och friskare. 

  

4.1.6 Omställning, karriärsväxling och rehabilitering 

 
Företagen jobbar med olika omställningsprogram, allt ifrån rehabilitering, coaching för 

nya arbetsuppgifter till uppsägning pga. bristande duglighet. Vi uppfattade att dessa 

omställningar inte var kopplade till en speciell ålder utan som en del av det ordinarie 

arbete. 
Respondenten på TRR menade att det absolut går att skola om sig till en ny karriär men 

att det krävdes en mentor eller någon som trodde på individen och ville ge en möjlighet 

att pröva. Den som i detta fall omskolats och har en helt ny kompetens utan erfarenhet 
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måste konkurrera med människor som har både teori och erfarenhet inom samma 

kompetensområde. 
Inget av de företag vi intervjuat hade några speciella omskolningsprogram internt, 

emellertid pågick det arbete med att ”insourca
8
” enklare arbetsuppgifter som tidigare 

outsourcats. Detta menade respondenten på Volvo Cars skulle innebära att en anställd 

som inte längre orkade en tyngre uppgift kunde erbjudas en lättare arbetsuppgift. 
  

4.1.7 Arbetssituation- arbetstider och friskvård  

 
De företag som kunde erbjuda flexibilitet gjorde det. De som var beroende av 

schemalagda arbetstider såsom vid “bilbyggarbanan”/i produktion, PEAB eller i IKEA-

varuhusen hade svårare med denna lösning. Samtliga företag arbetar med förebyggande 

friskvård på olika sätt. I de företag där medarbetarna är utsatta för särskilda förslitningar 

försöker man motverka dessa med särskilda program. 
  

4.1.8 Kompetensutveckling, kompetensväxling och anställningsbarhet 

 
Alla anställda erbjuds kompetensutveckling. Samtliga företag, TRR, GU, Mindmatter 

och Svenskt Näringsliv betonade vikten av att hålla sig anställningsbar och att hålla sin 

kompetens uppdaterad. Detta innefattar att företagen erbjuder utveckling men också att 

anställda måste ta eget ansvar till utveckling och fortbildning.  
 
Kompetensväxling i sig var inget som diskuterades som något åldersproblem. En 

kompetens är inte nödvändigtvis överflödig bara för att en person kommit upp i en viss 

ålder. En kompetens kan behöva uppdateras eller bytas ut redan i yngre år.  

PEAB tillämpar ett särskilt program kallat “Seniorkonceptet” avsett att säkra 

kompetensöverföring. Särskilt gäller detta ledande befattningar som t.ex. platschefer. En 

äldre medarbetare kan bli “seniorkonsult” och personlig mentor. Det ska vara tydligt 

vad uppdraget består i och att företagets kärnvärden ska överföras. 

Vissa av företagen ser svårigheter att rekrytera människor med den kompetens som 

efterfrågas. svenskt Näringsliv beskriver i ”Rekryteringsenkäten 2012, missade 

möjligheter” hur företag behöver anställa personer med både erfarenhet och teoretisk 

kompetens (Karlsson, 2012). 

 

4.1.9 Fungerar pensionssystemet för er? 

 
Pensionssystemet i sig är inget problem, snarare är det 65-årsnormen som sitter väldigt 

djupt rotad i människor. All tjänste- och privatpension kan enligt skattelagstiftningen 

börja lyftas från 55 år, men det är inget som hindrar att utbetalningen påbörjas efter t.ex. 

70 år. 
Tjänstepensionsintjänande efter 65 år innebär en högre skatt för arbetsgivare än om lön 

betalas ut. Det kan i sig vara ett problem för arbetsgivare då det blir en extra kostnad att 

betala tjänstepension än endast lön. Problemen hänger snarare samman med olika 

avtalsförsäkringar som inte sällan är kopplade till 65 år på ett eller annat sätt. 
Historisk har pensionsavtal varit en del i omhändertagande av anställda, idag är det mer 

individualiserat då varje enskild individ måste ta eget ansvar om sin framtida ekonomi. 

                                                      
8  otsats till ”Outsourca” 
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Olika sätt att ge medarbetare möjlighet att spara själva finns.  IKEA har ett etablerat 

arbetssätt där man möjliggör för anställda att själva spara extra till en framtida pension 

genom t.ex. löneväxling. På Volvo Cars finns liknande möjligheter att växla bonus och 

tidbanker som kompletterande tjänstepension. 

Svenskt Näringsliv beskrev begreppet ”arbetslivsinkomst”, d.v.s. att antal arbetade år 

påverkar den framtida pensionens storlek. Att börja yrkeslivet och intjänandet av 

pension vid 20 år och jobba fram till 65 år i jämförelse med att börja yrkeslivet senare, 

kanske vid 30 år och jobba till 65 år gör skillnad. Efter 65 år lever vi kanske ytterligare 

30år, vi behöver ha ett kapital att leva av och en meningsfull sysselsättning. 
 

4.2 Kulturinstitutionerna 

 
Här redovisas resultaten från Göteborgsoperan, Berwaldhallen och Gävle 

symfoniorkester 

 

4.2.1 Ämnets aktualitet och kännedom om begreppet 

 

Ingen av respondenterna känner sedan tidigare till begreppet Age Management, men 

problemställningarna är kända och aktuella i olika grad även inom kulturinstitutionerna.  
  
För Göteborgsoperan är ämnet synnerligen aktuellt. Särskilt genomgår de konstnärliga 

gruppernas villkor stora omdaningar, inte minst efter förändringen av 

pensionslagstiftningen för några år sedan då alla enligt lag gavs rätt att arbeta till 67 år. 

Före förändringen var den tvingande pensionsålder för dansare 41 år och för sångare 53 

år, båda dessa grupper använder sina kroppar på olika sätt vilket gör att den fysiska 

påfrestningen är stor. Grupperna har inte samma möjlighet till fysiska hjälpmedel för att 

utföra sina arbetsuppgifter som man har inom t.ex. industrin. Möjligheten att gå i 

pension vid dessa åldrar finns kvar, men inte minst de ekonomiska villkoren gör att 

många vill stanna kvar längre på sina tjänster. En del inom kultursektorerna kommer att 

ha svårt att utföra sina arbetsuppgifter med tillfredsställande kvalitet fram till 65, inte 

minst för dansare är detta uppenbart. Respondenten ser ett framtida större behov av 

omställning och karriärsväxling.  
För symfoniorkestrarna som deltagit i vår undersökning ser det lite annorlunda ut. Dessa 

har haft pensionsålder kring 60-63 år och omställningen till 67 år har inte varit lika 

dramatisk. Dock ville man vid Radiosymfonikerna pröva om de konstnärliga kraven 

kunde anses vara viktigare än pensionsåldern. Man prövade ett fall i Arbetsdomstolen 

där en 60-årig musiker ville vara kvar på sin tjänst till 67 år, men där arbetsgivaren inte 

ansåg att arbetstagaren hade denna rätt. AD dömde till musikerns fördel, d.v.s. denne 

fick rätt att vara kvar. Radiosymfonikerna har efter det anpassat sina anställningsavtal 

till detta. Alla de som vid denna tid var anställda fick välja om de ville vara kvar enligt 

det gamla systemet med dess förmåner, eller gå enligt det nya och vara kvar till 67 år. 

Alla nyanställda går enligt det nya systemet. I praktiken valde de flesta som kunde, 

behålla sin planerade pensionsavgång vid 60 år.  
För sångarna i Radiokören ser det annorlunda ut eftersom de inte har 

tillsvidareanställning utan treårskontrakt på halvtid. Sångare som vill fortsätta efter 

kontraktets utgång, måste göra en ny provsjungning. Efter fyllda 50 år måste detta göras 

varje år. Således har sångarna betydligt sämre anställningstrygghet. Respondenten 

berättar även att de återkommande provsjungningarna kan vara ett påtagligt 

stressmoment och skapar en del oro.  
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4.2.2 Hur ser åldersstrukturen ut? 

  
På Göteborgsoperan är medelåldern ca 45 vilket den också är i Radiosymfonikerna och i 

Gävle symfoniorkester. För sångarna både i Göteborg och på Radion något lägre. 
  

4.2.3 När uppfattas man som gammal? 

  
Alla respondenterna nämner de gamla pensionsåldrarna som ett riktmärke och den är 

följaktligen olika för olika yrkesgrupper. För dansare när de närmar sig 40 år, för 

sångare drygt 50 år och för musiker kring 60 år. När någon närmar sig den ålder kan han 

eller hon få frågor om hur länge man tänker fortsätta arbeta. 
 

4.2.4 Nuvarande eller framtida problem, lösningar och strategier: 

  
På Operan ser man ett framtida behov av förändring och förtydligande av dagens 

system. Att dansare och sångare inte kan fortsätta arbeta till 67 år är uppenbart. Det 

behövs ett övergripande system som inte lägger hela ansvaret på institutionen. Så långt 

det är möjligt hjälper man till med omställning och coachning för karriärsväxling, men 

det kan inte lösa de strukturella frågorna. För symfoniorkestrarna är det inte lika 

uppenbart, men man ser kanske att utsikterna för fler fall av kvalitetsprövning kan 

komma att bli nödvändigt. Sådana fall är dock mycket uppslitande för alla parter och är 

något man helst vill undvika. 
  

4.2.5 Kan äldre vara en resurs? 

 
Pensionerade sångare används ibland vid behov av extrakör och kan vara ett välkommet 

tillskott eftersom de ofta kan repertoaren väl och väl förtrogna med rutiner och 

arbetssätt. Det är vanligare att manliga äldre sångare erbjuds sådana anställningar än 

kvinnliga. Detta pga. att manliga sångare oftare kan behålla önskvärd röstkvalitet längre 

upp i åren. 
 
I Gävle nämner man att man vid enstaka tillfällen exempelvis engagerar en duktig äldre 

konsertmästare som många gärna vill spela med. Kompetens och kvalitet är alltid 

gällande. 
  

4.2.6 Omställning eller karriärsväxling  

  
Eftersom dansare går och har gått i pension så tidigt har flera av dessa med 

arbetsgivarens hjälp kunnat fortsätta arbeta på Operan i andra funktioner. Det finns 

exempel på dansare som omskolat sig till ljustekniker, datatekniker, administratörer 

eller kockar. Att det finns hela 80 yrkesgrupper bland de ca 500 anställda gör givetvis 

att möjligheterna är större än i en mindre organisation. För sångarna som har gått i 

pension vid 53 är det svårare, men vissa har fortsatt som guider eller 

försäljningspersonal. Inom symfoniorkestrarna är det svårare eftersom antalet 

befattningar är få, det kan vara svårt att byta karriär från t.ex. blåsare till slagverkare och 

uppnå den kompetens som bara erfarenhet kan skapa när man är runt 50 år. Dock är 
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problemet heller inte lika relevant eftersom det är vanligare att en musiker kan fortsätta 

arbeta till över 60.  
 

4.2.7 Arbetssituation: arbetstider, friskvård och rehabilitering 

  
Friskvård förekommer i vanlig omfattning och 1000-1500 är ett vanligt bidrag. Vidare 

förebyggs förslitnings- och belastningsskador genom arbete med ergonomi. 
Eftersom arbetet är mycket styrt utifrån repetitioner, föreställningar och konserter finns 

små möjligheter till individuell anpassning av arbetstider. Däremot har man i Gävle och 

även på Göteborgsoperan ibland anpassat arbetsuppgifterna till individens möjligheter. 

T.ex. genom att byta från solist- till tuttitjänstgöring.
9 

 

4.2.8 Kompetensutveckling och rekrytering 

  
De flesta musiker är vana vid en hög disciplin vad gäller upprätthållandet av egna 

färdigheter. Kompetensutveckling består ofta i att man får hjälp med detta genom 

engagerandet av coacher och lärare. Även utveckling i gruppspel och inspirationsresor 

förekommer. Någon skillnad vad gäller ålder i detta hänseende kan inte ses. 
 
Inget av företagen upplever några problem med att rekrytera, å andra sidan söker sig 

människor från hela världen till de olika arbetsplatserna. 
  

4.2.9 Fungerar pensionssystemet för er? 

 
För framförallt Operan har pensionssystemet varit ett problem, speciellt vad gäller 

oförutsägbarheten på frilanssidan. Förmånsbestämda löften kan skapa mycket stora 

pensionsavsättningar efter även ett kortare engagemang då hela tjänstetiden räknas in.  

Ofta är möjligheterna att räkna ut dessa kostnader för arbetsgivaren små då intjänandet 

finns hos olika tidigare arbetsgivare. För individen är problemet att tjänstepensionen 

som varit tillgänglig mellan 41 år eller 53 år till ordinarie pensionsålder, inte är 

pensionsgrundande i det allmänna systemet då det inte är lön. Den slutliga pensionen 

som tjänats in fram till ordinarie pensionsåldern blir därför mycket låg. Anställda är 

oroliga för sin framtida ekonomi.  

   
 

4.3 Organisationskonsulten 

 
Här redovisas resultaten från intervjun med organisationskonsulten på Mindmatter. 

 

4.3.1 Erfarenheter av åldersrelaterade problem i organisationer: 

Företaget har erfarenhet av utvecklings- och problemlösningsarbete i organisationer i 

många olika branscher.  Respondenten har jobbat mycket med kreativa organisationer 

och forskningsorganisationer, men även med andra företag, kommuner och landsting 

                                                      
9
 Tuttitjänstgöring: Musikertjänst i t.ex. violinstämman utan solistplikt.(JR) 
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Respondenten beskriver bl.a. en situation där förändrade pensionsvillkor gjort att man 

som individ i en organisation måste jobba kvar av ekonomiska skäl utan att ha möjlighet 

att prestera enligt verksamhetens behov. Detta var komplicerat men hade det positiva 

med sig att det fanns ett gemensamt intresse från alla parter att hitta lösningar. 

Respondenten berättar att de inte egentligen arbetar med att lösa de strukturella problem 

i detta hänseende, företaget kommer in och hjälper till att lösa samarbetsproblem som 

kan uppstå i kölvattnet av dessa. 

 

4.3.2 Kompetens, kompetensväxling, motivation: 

Respondenten menar vidare att det finns ett resursslöseri i detta sammanhang och ger ett 

exempel på “vad man blir gammal på”. Han refererar till psykologutbildningen där 

tidigare den psykodynamiska modellen
10

 varit dominerande. Under en ganska kort 

tidsrymd ändrades landstingens rekommendationer till att börja använda kognitiv 

beteendeterapi, KBT
11

, vid behandlingar. Även inriktningen på utbildningen ändrades. 

Resultatet blev att relativt nyutexaminerade psykologer blev plötsligt “gamla” eftersom 

deras kunskap var inaktuell. En person kunde ha “för gammal kompetens” fast denne 

var relativt nyutexaminerad. 

Ett ytterligare perspektiv är den starka identifikationen med yrkesrollen. Att vara skolad 

in i sin identifikation skapar en ytterligare komplikation med att besitta föråldrad 

kunskap som inte längre behövs. 

Respondenten diskuterar kring hur äldre kan ”vara tillgängliga och efterfrågade” i en 

organisation, vilket gör att de känner sig behövda. Om en person inte är behövd uppstår 

motivationsproblem långt innan individen blir gammal. Han menar att genom att 

utnyttja kompetensen hos äldre för att stärka de yngre så borde det bli en vinst hos båda 

ålderskategorierna, vilket i sin tur gynnar företagets effektivitet och resursutnyttjande. 

Respondenten menar att ”många organisationer lidar av ledarskapsbrister” och att även 

åldersproblematiken bör kunna adresseras genom utveckling av denna. Många företag 

tillämpar modeller och lösningar utan att först göra en analys av den aktuella 

problemställningen. Han illustrerar med exempel från en organisation där formuleringen 

av ett individproblem har utgått från organisationens syn och inte utifrån individen. Vi 

borde i stället fråga oss varför folk gör som de gör, säger respondenten. 

 

4.3.3 När är man gammal? 

 
Vi diskuterar vidare vad det är som gör att en individ är gammal och funderar kring om 

fokus borde ligga på det som fungerar och utgå från det i stället för det som inte 

fungerar. Att pröva det gamla i en nyare kontext kan vara en väg framåt. 

                                                      
10 Psykodynamisk modell: Psykodynamisk terapi är behandlingsmetoder som bygger på såväl psykodynamisk och psykoanalytiskt 

teoribildning. Huvudfokus är att lösa ett problems bakomliggande konflikter. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykodynamisk_psykoterapi) 
11

 KBT: Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i psykologi och 

inlärningspsykologi. Huvudfokus är att genom kognitiv kontroll ändra oönskat beteende. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_beteendeterapi) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
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Att en individ presterar och beter sig som denne uppfattar sig själv i en viss ålder och 

bemötandet från andra skapar självuppfattning sig själv. Om ”en person hela tiden möts 

av synen att vara äldre så blir man äldre och beter sig äldre” säger respondenten. 

 

4.3.4 Att växla ut kompetens: 

 
Resonemanget går vidare kring kompetensväxling och att det sker efter en viss ålder. 

Många företag pensionerar medarbetare för att ta in yngre medarbetare i stället.  Vi 

undrar om företagen har räknat på alternativet. Vad kostar kunskapen som företagen blir 

av med? Visst är unga mer utbildade idag, men nätverk och erfarenhet glöms kanske 

bort att tas med i kalkylen. Får en organisation den påfyllnad som behövs om äldre 

medarbetare växlas ut baserat på ålder? Hur fångas den kompetens upp som finns utan 

att bry sig om åldern? 

Respondenten menar att ”genom att medvetet blanda de yngsta med de äldsta och ge 

dessa tydliga riktlinjer och uppdrag gentemot varandra skulle kompetens kunna 

överföras mellan äldre och yngre och vise versa”. 

Respondenten beskriver också risken med ”att ta hand om”. Han var involverad i en 

neddragningsprocess i ett större svenskt teknikbolag och beskriver två chefer som med 

olika stil fick helt olika resultat i sina respektive organisationer. Den ene var helt öppen 

med vad som hände och rekommenderade sina medarbetare att söka nya jobb, den 

andre, som kunde betecknas som mer omhändertagande, var noga med att påpeka för 

alla att man skulle se till att det blev så bra som möjligt för alla och att ingen skulle 

bekymra sig. Den förste löste sin avdelnings problem relativt fort, medan den senare 

hade kvar 60 % av medarbetarna i åtgärder när neddragningen sattes i verket. Den förste 

uttryckte också även före processen tro på sina medarbetares kompetens och kunde t.ex. 

föreslå jobb att söka, även utanför den egna organisationen. 

 

4.3.5 Att lära och utvecklas: 

 
Samtalet flyter på kring om man får lov att göra fel i företag och organisationer. I 

meritokratier kan det finnas en rädsla för att erkänna brister och misstag.  Om någon 

märker att man har problem att leverera, kanske man försöker mörka detta i stället för 

att föra en öppen diskussion om det och därigenom ha möjligheten att göra något åt det. 

Detta kräver både individuellt mod och en tillåtande kultur. 

Vidare kommer vi in på vikten av att fokusera på det som är utvecklingsbart och positivt 

och respondenten har goda erfarenheter av det kompetensbaserade synsättet. Lean-

arbetssättet beskrivs där ett lärande ingår som en naturlig del. 

Respondenten diskuterar kring risker av att låsa fast händelser till en viss ålder och att 

människor ständigt behöver vara nyfikna och gå utanför sin vardag. Personer “checkar 

ut” om de inte tror att de kan eller får påverka. Engagemang är framåtriktat, ”nyfiken 

kan man inte vara på något man vet.” Om jag tror att jag kan nå någonting så vill jag 

oftast försöka. 
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4.3.6 Ålder och pension. 

 
Subjektiva reflektioner - Tidigare hördes oftare ”att folk ville gå i pension vid 55 år och 

att det betraktades som glassigt”. Det gör man inte längre.  änniskor vill ha 

sysselsättning och vara behövda. 

Respondenten framhåller vikten av att låta människor växa genom att inte alltid vara 

omhändertagande som arbetsgivare. Att jobba mot gemensamma mål och visioner och 

låta människor ta ansvar och egna beslut är positivt och gör att människor växer. Detta 

är relevant inte minst i förhållande till äldre. 

Respondenten avslutar med att framhålla vikten av att organisationer blir bättre på att 

samarbeta. Det skulle hjälpa att lösa många problem, även de åldersrelaterade. 
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5. Diskussion och tolkning  
 
Valet av vårt forskningsämne uppstod som vi tidigare nämnt utifrån erfarenheter från 

våra respektive arbetsplatser, de diskussioner som förs där, samt den mediedebatt som 

förs i Sverige idag. Vi ville undersöka om arbetsgivare ser den förändrade demografiska 

samhällsstrukturen som ett problem och i så fall på vilket sätt. Vi ville också ta reda om 

arbetsgivare jobbar med Age Management och i så fall hur. Vi undrade också om 

arbetsgivare och organisationer ser till äldres kompetensutveckling i syfte att utvecklas. 

Vi har samlat in data, dels teorier och forskningsrapporter, dels exempel från olika 

företag som arbetat med Age Management inom EU. Eftersom vi behövde öka vår 

grundläggande förståelse för problemets omfattning har vi också studerat olika slags 

statistik både från EU och Sverige. Vi har intervjuat representanter från olika företag 

kring de problem eller möjligheter dessa ser. 

 

I detta kapitel inleder vi med att diskutera utifrån insamlad data, vi kopplar ihop teori 

och empiri, därefter tolkar vi det sammanvägda materialet. Slutligen återkommer vi till 

frågorna och dess svar samt redogör för om och på vilket sätt vi har uppnått vårt syfte. 

Vi har genomgående använt TEANs (The Age and Employment Network) och Balls’ 

(2007) definition av Age Management vilken beskriver de samlade ansträngningar som 

görs för att äldre ska vara kvar i arbetslivet. Denna lyder ”Bibehållandet av förmågan 

och viljan att stanna kvar i yrkeslivet efter att man uppnått den ålder då man tidigare 

gick i pension… detta måste upprätthållas samtidigt som organisationer ska kunna nå 

sina affärsmål”. 

 

5.1 Den demografiska förändringen, hur ser den ut och får den konsekvenser? 

 

Efter genomlysningen av statistik kunde vi utläsa att demografin inom EU och i Sverige 

är under förändring.  Det kommer att bli en jämnare fördelning mellan olika åldrar och 

detta kommer att börja märkas allt mer framöver. År 2030 syns trenden men år 2060 är 

det allt mer tydligt. De forskningsrapporter och övrigt material som vi tagit del av visar 

på konsekvenser i form av arbetskraftsbrist och kompetensbrist. Svenskt Näringsliv 

belyser näringsklimatet i Sverige och att arbetsgivare behöver locka till sig rätt 

kompetens för att kunna utvecklas. Om dessa förutsättningar inte finns riskerar Sveriges 

produktivitet att sänkas vilket på sikt utarmar ekonomin. De utredningar vi läst 

beskriver att pensionssystem urholkas när pensionskapitalet minskar genom att pension 

betalas ut allt längre då vi lever allt längre. Genom att arbeta längre upp i åldrarna skulle 

detta kunna motverkas, likaså finns det kompetens hos äldre som behövs hos 

arbetsgivarna. Ytterligare en konsekvens av arbetskraftsbrist är att de unga som finns 

tillgängliga på arbetsmarknaden kommer att bli väldigt attraktiva. Genom att de är en 

bristvara, kommer företag att vara beredda att betala högre löner för att attrahera och 

locka till sig de yngre förmågorna (Broome, Ohlsson 1989). En konsekvens av 

löneskillnader mellan äldre och yngre där de äldre har lägre ersättning kan enligt samma 

författare bli bristande engagemang hos de äldre. Detta går att motverka genom att äldre 

erfarenhet och kunskap tas tillvara och värdesätts. 

 

I Tyskland och Italien är den demografiska förändringen märkbar redan nu och för att 

motverka arbetskrafts och kompetensbrist har flera initiativ tagits. På olika sätt bedrivs 

arbete med att möjliggöra för äldre att vara kvar i arbete genom olika initiativ. Företaget 

BMW har genom satsningar på arbetsmiljö och olika hjälpmedel möjliggjort för äldre 
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att arbeta även inom mer fysiskt krävande arbetsområden. Företaget har också arbetat 

med att aktivt påverka kulturen för att äldres kompetens ska värdesättas.  

 

Genom att tolka svaren från respondenterna med hjälp av statistik och teori, har vi 

funnit att den demografiska förändringen i samhället påverkar både samhällsekonomin 

och organisationer och företag men även individens ekonomiska och sociala situation. 

Pensionssystemen riskerar urholkas och skatteintäkter minska vilket påverkar 

samhällets förmåga att sörja för sina innevånare. Ur ett organisations- och 

företagsperspektiv tolkar vi våra resultat som att man ser allvarligt på resurs- och 

kompetensbrist och att detta innebär en risk för företagens långsiktiga överlevnad. Ur ett 

individperspektiv tror vi att människor allt mer kommer att inse att de behöver arbeta 

längre, inte minst för att säkerställa sin långsiktiga ekonomiska trygghet.  

 

5.2 Hur ser arbetsgivare på den demografiska förändringen i sina organisationer? 

 

De företag vi intervjuat beskriver att de på olika sätt börjar se förändringar i 

demografin, både som brist på kompetens och att anställda både vill och kan jobba kvar 

längre upp i åldrarna. Brist på kompetens finns inom vissa kompetensområden olika 

beroende på bransch, ofta är det riktigt duktiga specialister, erfarna platschefer eller 

inom ingenjörsskrået. Att det är kompetensbrist inom områden som företagen betraktar 

som kärnkompetens ser företagen som allvarligt. Konsekvensen är att företagen inte 

utvecklas så som de behöver för att överleva på den konkurrensutsatta marknaden.  

 

Respondenterna beskriver hur kompetens försvinner då äldre lämnar företaget. Vi tolkar 

detta som förlust av ”tyst kunskap” (Jacobsen, Thorsvik 2010) och att arbetsgivare 

kanske inte värderar denna eftersom den inte är känd eller dokumenterad. Vi kan 

relatera till oss själva där vi i våra yrkesroller vet saker av erfarenhet utan att vi har 

kunskapen dokumenterad. Sådan kunskap kan vara svårt att överföra till någon annan. 

Eftersom företag har behov av att dra reducera sin bemanning är det relativt vanligt att 

avgångslösningar erbjuds anställda, det kan vara avgångspensioner som riktas till äldre. 

Syftet med detta är att slippa lägga varsel och säga upp människor vilket är positivt inte 

minst för att varumärket inte skadas. Att ett företag vidtar åtgärder för att minska 

kostnadsstrukturen visar på handlingskraft som uppskattas av börsen och aktiekursen, 

d.v.s. värdet på bolaget ökar. Agerandet är kortsiktigt då det driver ut kompetens som 

skulle kunna behövas för företagets framtida utveckling. Ytterligare kortsiktighet är att 

mångfalden på företaget minskar då endast yngre finns i arbetsgrupperna vilket skapar 

en ensidighet.  

 

Samtidigt som det finns en kompetensbrist inom vissa områden finns det också en 

överkapacitet inom andra områden. Tydligast beskrivs detta inom de kulturinstitutioner 

vi intervjuat. Inom dessa områden vill många anställda vara kvar på arbetsplatsen av 

både ekonomiska och sociala skäl, men förmågan att utöva sin konstart har kanske 

försämrats då kroppen åldrats. För en dansare t.ex. är fysiska hjälpmedel inte ett 

alternativ. Om ersättningsarbeten inte kan erbjudas blir konsekvensen att den enskilde 

ställs till arbetsmarknadens förfogande. Här behöver omskolningsaktiviteter finnas till 

hands liksom viljan att vilja byta karriär. Respondenterna diskuterar LAS som en 

lagstiftning som förutom att skydda anställda också skapar en inlåsningseffekt eftersom 

anställda inte vågar byta arbetsgivare eftersom de då riskerar att få kort anställningstid 

om en övertalighetssituation. Även Best Agers-projektet beskriver likartade hinder inom 

regelverk och andra formella hinder.  
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Teorierna om kronologisk respektive funktionell ålder (Koolhaas och van der Klink, 

2001) får gensvar i samtalen med flera av respondenterna. Och de har två aspekter. Dels 

handlar det om den kunskap man besitter: är den aktuell eller inte? Här talar psykologen 

om “vad man blir gammal på”. Är ens kompetens inaktuell och gammal blir man det 

själv också. ”Har man däremot nya och eftertraktade färdigheter blir man attraktiv och 

kanske även betraktad som yngre” (PEAB). Den andra aspekten är den fysiska. ”Håller 

man sig frisk och aktiv betraktas man som yngre och har kanske reella möjligheter att 

arbeta längre” (TRR).  
 

5.3 Kompetens och ålder 

 

Vi tolkar arbetsgivarrespondenternas svar som om ålder i sig inte har någon speciell 

betydelse utifrån ett kompetensperspektiv. Om det finns ett behov av en kompetens hos 

företagen anställs en kompetent person även om denne är över 60 år. Företagen ser 

fördelar med att olika kulturer blandas likaväl som att åldrar blandas vilket innebär 

kompetensutbyten medarbetarna sinsemellan. Vi har också hört att arbetsgivare också 

vill och behöver kompetensväxla ut människor vars kompetens inte längre behövs eller 

är för gammal. Forskningen från Göteborgs Universitet visade inte samma mönster, där 

beskrev respondenten att äldre arbetssökande som varit utanför arbetsmarknaden ett tag 

väljs bort baserat på ålder. Ett hinder för arbetstagare är den fysiska förmågan, 

förslitning av olika slag är svåra att reparera även om arbetsgivare försöker förebygga så 

mycket de kan.  Arbetsgivarna har lite olika förhållningssätt till ett framtida 

kompetensbehov, på Volvo Cars finns visionen om att vara ”En attraktiv arbetsgivare” 

som inkluderar många olika människor eftersom företaget behöver mångfalden för att 

spegla kundgrupperna. Inom kultursektorn finns ingen direkt oro. Utbudet av musiker 

eller dansare är stort, organisationerna rekryterar från hela världen och oftast finns hög 

kompetens tillgänglig. Volvo Cars ser ett framtida behov av ingenjörer, för att få 

påfyllnad samarbetar företag med olika universitet. Företaget bedriver också 

gymnasium i egen regi som ska syfta till att locka yngre till industrin. I teorier och 

exemplen på lyckosamma satsningar ser vi att det finns många möjligheter till att 

använda äldres kompetens och äldre som en resurs. Ålder i sig är inget hinder, Koolbas 

et al (2011) skiljer som vi beskrivit i teorin på kronologisk och funktionell ålder. Vad vi 

kan tolka av våra intervjuresultat ser arbetsgivare allt mer till kompetensbehov vilket vi 

tolkar är den funktionella åldern. 

 

Vi har sett att myter och stereotyper skapar negativ förväntan på äldre. Stereotyperna 

beskrivs av något eller några av arbetsgivarna, vi tolkar detta som att problemet är 

uppmärksammat men vi tror inte att arbete har påbörjats för att motverka stereotyperna, 

inte heller har vi sett några aktiva eller medvetna åtgärder till att förändra kulturen på de 

olika företagen.  

För de konstnärligt verksamma på kulturinstitutionerna är också kvaliteten på 

prestationerna central. För vissa yrkesgrupper är det svårt att bibehålla denna upp i åren. 

För dessa kan omställning eller karriärsväxling bli nödvändigt då samhället inte längre 

kan eller vill ta ansvaret för en tidig pension.  
Tydligt blir också att om behovet av viss kompetens finns kan man överse med 

relevanta eller mer fördomsfulla uppfattningar om äldres prestationer. “Om man har 

behov av en läderspecialist och det finns två i Europa, spelar det ingen roll om denne är 

65 år” (IKEA). 
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Även för individen blir det viktigt att möta organisationernas behov. Om han eller hon 

lyckas behålla och utveckla en attraktiv kompetens, kommer denne att kunna välja att 

vara kvar långt upp i åren. Detta vittnar både organisationskonsulten och forskaren om. 
 

Flera respondenter vittnar om vikten av att föra vidare kunskap och kultur till yngre 

generationer. Ofta kan det röra sig om tyst kunskap som varken finns medvetet eller 

uttalad. I sådana fall kan mentorsprogram eller att välja att aktiva blanda åldrar så att 

kunskap mellan åldrar överförs, det kan gälla lärande från äldre till yngre, men också 

det omvända, att lärandet går från den yngre till den äldre (Broomé, Ohlsson, 2003) 

eller andra forum där äldre kontinuerligt arbetar med yngre vara viktiga. Om detta inte 

görs kan kunskap och erfarenhet gå förlorad för organisationen vilket är negativt. 

 

I samband med Intervjun på Svenskt Näringsliv presenterades Svenskt Näringsliv vision 

för arbetsliv och pensionsålder vid namn “Gott arbete, flexibel pensionsålder
12
” (2014 s 

3). I den sägs bl.a. att:  

“Kompetens är viktigare än ålder hos de anställda.  

Företagen själva måste hela tiden vässa sig för att attrahera rätt kompetens” 

 

I visionen (2014 s 4) belyser Svenskt Näringsliv slutsatser avseende vad som benämns 

som “den demografiska utmaningen” vilka omfattar näringsklimat i Sverige, slutsatser 

kring ekonomin och att Sveriges produktivitet behöver ökas samt att tillvarata 

kompetens. Vidare framhålls vikten av att svenska företag måste vara attraktiva 

arbetsgivare som lockar medarbetare till sig och till attityder i början och mitten och 

slutet av arbetslivet. Arbetsmiljön är viktig, både fysisk och psykisk. Genomgående i 

visionen är efterfrågan på flexibilitet och individuella lösningar ur ett samhälls- 

organisations och individperspektiv. 

LAS berörs också i visionen vilken enligt Svenskt Näringsliv kan skapa 

inlåsningseffekter. Likaså belyses att möjlighet till fortbildning för äldre skulle kunna 

utvecklas.  an menar att “den starka 65-års normen” (Svenskt Näringslivs Vision 2014 

s 11) är mer styrande som norm i avseende “när en person väljer att pensionera sig än 

ekonomiska incitament. Lämplig pensionsålder enligt Svenskt Näringsliv är helt olika.  

Svenskt Näringslivs vision påminner om det som Vallerius och Uggleberg (2006) 

beskriver som “Det ideala företaget - Utopia AB”, vilket presenteras som ett företag 

med en helt ny struktur utan hinder eller hänsynstagande till olika regelverk. Idealet är 

ett företag som alla, oavsett ålder, vill jobba för. Företagets policy är att dra nytta av 

medarbetare oavsett ålder. Efter 55 år genomförs en läkarundersökning vilket bl.a. leder 

till stimulans av friskvårdsaktiviteter och ett bonussystem är kopplat till antalet 

friskvårdsaktiviteter de anställda deltar i. Utopia har ingen pensionsålder och man kan 

avsluta en anställning genom nedtrappning. Utopia ser att kompetens tas tillvara utifrån 

företagets kompetensbehov och man har en välfungerande bemanningsplanering 

(Leibold, Voelpel 2007 s 165-168). 

Även Leibold och Voelpel (2006) rekommenderar regelbundna intervjuer med 

medarbetare som uppnår vissa åldrar, t.ex. vid 50 år, 55 år och/eller 60 år. Meningen 

med intervjuerna ska vara att tillvarata kompetens och förbered organisationen på 

antingen ersättare eller att bibehålla den anställde i arbete på ett ordnat sätt. Ta reda på 

                                                      
12 Publicerade mars 2014. http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/gott-arbetsliv-flexibel-pensionsalder_582124.html 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/gott-arbetsliv-flexibel-pensionsalder_582124.html
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/gott-arbetsliv-flexibel-pensionsalder_582124.html
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vad den anställde motiveras av och vad som skulle göra att personen vill stanna kvar i 

arbete då kompetensen behövs (Leibold och Voelpel 2006 s 216-217). 

När vi inledde vårt uppsatsskrivande hade vi en outtalad tro att det skulle kunna finnas 

mer tydliga skillnader mellan företag och kulturinstitutioner. Vi har förstått att det finns 

mer likheter än olikheter och att det är behovet av kompetens som avgör om en person 

är anställningsbar eller inte. Att säga upp en person pga. bristande duglighet är alltid en 

negativ handling då kompetensbristen måste bevisas, det gäller alla yrkeskategorier. Det 

är svårt att avgöra vilket yrke är svårast att bedöma, en sångare med åldrande röst eller 

krock/säkerhetsspecialist på Volvo Cars eller kanske en psykolog. Det vi kan konstatera 

är att det finns större möjlighet till förflyttning till ett annat arbete på en större 

arbetsplats med fler befattningar. Detta vittnar respondenten på Gävle Symfoniorkester 

om, som representerar en organisation med bara 60-talet anställda.  
 

5.4 Äldres lärande och att kännas sig efterfrågad. 

 

En av de attityder vi har hört beskrivna av respondenterna är äldres förmåga till att lära 

nytt. Vi har inte hittat några belägg och vetenskapliga bevis för att äldre skulle ha 

svårare att lära nya saker. Det vi kan se är att äldre lär sig på ett annat sätt, genom att 

använda gammal kunskap som grund kan ny byggas på. Vi har hittat lyckosamma 

exempel på hur äldre genom att lära sig nya saker har utvecklats och därmed kunnat 

bidra än mer i samhället eller på det företag där de är verksamma (Li 2009). Vi tolkar att 

behovet av att lära nytt finns under hela livet men att sättet att lära förändras, liksom 

anledningen till att vilja lära sig nya saker. Vi summerar lärandet under en livscykel 

genom ett utdrag av Montaignes essay Om tre slags umgängen:  

 

”När jag var ung studerade jag för att kunna imponera på andra med min 

kunskap, senare för att i någon mån bli klokare, nu för att roa mig” 

(Montaignes i Broomé, Ohlsson 2003). 

 

Om äldre studerar eller utvecklar sig för att det är roligt behöver detta erbjudas, 

stimuleras och efterfrågas. Respondenterna har beskrivit att erbjudande av 

utvecklingsmöjligheter är viktigt men också att vilja utveckla sig, att ta till sig ny 

kunskap och att hålla sig anställningsbar är nyckelfaktorer till framgång. Respondenten 

från Mindmatter uttryckte riskerna med att ”ta hand om”, det vi tolkar som att chefer 

eller företag tar allt för stort ansvar över den enskilde individens utveckling eller 

förmågor. Respondenten menade att ”för att utvecklas och växa behöver företaget 

tillåta att individer gör fel och misstag eftersom det, liksom självständigt arbete mot 

gemensamma mål och visioner”, är sätt för att lärande kan uppstå.  ”Människor vill 

känna sig värdefulla”, uttrycker både respondenten från TRR och Mindmatter, att 

kompetensen efterfrågas på en arbetsplats är ett exempel.  

 

 

5.5 Vilka arbetssätt finns? 

 

Effekterna av ”ålderschocken” behöver minskas och arbete behöver genomföras – på 

många plan. Vi har funnit att det ”Arbetsförmågehus” som presenteras av Ilmarinen 

(2011) svarar på flera av de frågor som både arbetsgivare men även vi själva ställde oss 

under denna uppsats tillkomst. Huset tar fasta på alla de faktorer som måste samverka 
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för att Age Management ska fungera som strategi. Den allra första faktorn som måste 

finnas på plats är förmågan att arbeta, d.v.s. den fysiska förmågan ska vara tillräckligt 

bra. Vi har i våra undersökningar sett att arbetsgivare på olika sätt stimulerar till 

förebyggande friskvård och olika fysiska hjälpmedel. Vi tror emellertid att arbetsgivare 

kan göra mycket mer än att satsa på friskvård av olika slag. Genom att utgå från den 

enskilde individens behov och studera hur vardagen upplevs skulle sannolikt nya 

upptäckter göras. Respondenten på Mindmatter beskrev hur förändring gick att 

åstadkomma endast då det som skulle eller behövde förändras identifierades. Vi kan 

tänka oss att äldre t.ex. skulle behöva hemsidor som utformas på ett annat sätt än för 

mycket yngre medarbetare. Det skulle kunna vara språkanvändning, sökmotorer eller 

storlek på text.  

 

Den andra faktorn – som är ständigt återkommande hos respondenterna – är kompetens. 

Den enskilde måste ta ansvar för den egna kompetensen, se till att den utvecklas, 

underhålls och moderniseras. Men, vi ser också ett behov av kompetensökning hos 

arbetsgivare som syftar till att öka förståelsen för äldres behov, men också möjligheter 

att bidra. Äldres kompetens behöver förstärkas och efterfrågas. Då kunskapen ökar hos 

chefer och ledning läggs grunden för den kulturförändring som behövs för att motverka 

åldersdiskriminering. Det finns sannolikt god kunskap om diskrimineringslagstiften, här 

menar vi istället att värderingar och myter kan förändras genom kunskap. Vi har genom 

teorin förstått att en av myterna kring äldre är att ”de är dyrare” att anställa. Vi har inte 

funnit någon relevans i den uppfattningen i stället har vi funnit det motsatta. 

Arbetsgivaravgifterna för anställda äldre än 65 år är som högst 10,21 % av lön, till 

skillnad från vid vad vi kallar ”normal” arbetsför ålder då avgiften är 31,42 %
13

. 

  

Den tredje faktorn som Ilmarinen (2011) nämner är ”värderingar, attityder och 

motivation”.  Detta framstår som något av det svåraste eftersom dessa faktorer oftast 

ligger dolda under ytan och därför inte är påtagliga eller synliga. Vi vet att motivation är 

en stor drivkraft och vi tror att nyckeln skulle kunna vara just den faktorn. Motivationen 

skulle kunna vara att det finns en kommande kompetens- och resursbrist. Vi tror att 

samhällen och organisationer kommer att behöva agera mycket mer handlingskraftigt 

idag för att sikta framåt. Ytterligare en motivationsfaktor till arbete är löner och 

ersättningar, Broome och Ohlsson belyser frågan om ersättningar till äldre och att äldre 

inte motiveras av lön på samma sätt som yngre, oftast finns inte samma behov hos äldre.  

Inom löner och förmåner styr varje enskild individs behov. Vi tror att den sociala 

samvaron på ett arbete, att känna sig behövd och att tillåtas överföra kunskap skulle 

kunna vara en större motivationsfaktor för äldre. 

 

Den fjärde faktorn är arbetets art, sammanhanget där arbetet pågår och ledarskapet. 

Ledarskap har en stor påverkan inom alla organisationer och dess påverkan är otroligt 

stor. Genom att medvetet och målinriktat visa på ledarskapets goda exempel skapas en 

bra kultur som vi anser stimulerar utveckling i den riktning som företaget har behov av. 

Vad det gäller arbetssammanhanget eller arbetets karaktär har vi kopplat ihop detta med 

respondenternas svar. Vi ser att arbetslivet behöver förändras genom att större 

flexibilitet för den enskilde skapas. Flexibilitet kan innebära kortare arbetsdagar, att inte 

arbeta ett helt år utan kanske delar av ett år skulle sannolikt innebära större möjligheter 

at arbeta längre upp i åldrarna. Vi tror att före detta anställda skulle kunna samlas upp i 

ett slags ”arbetsgivar-alumni” där CV:n läggs upp och där arbetsgivare lätt kan hitta 

kompetens för kortare uppdrag, arbetstoppar eller specialistprojekt.  

                                                      
13 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsgivaravgift/Sociala-avgifter/ 



 42 

 

Illmarinen inkluderar även omgivningen utanför arbetet i arbetsförmågehuset. Ett socialt 

sammanhang behöver finnas, det kan vara familj eller vänner.  Den enskilde individen 

behöver också se över sin egen livsplanering. Idag antar vi, och här utgår vi från oss 

själva och vår omgivning. Först kommer barndomen, sedan skolåldern, därefter 

universitets/yrkesutbildning, strax därefter startar yrkeslivet och kanske familjelivet. 

När familjelivet förändras, kanske genom att barn flyttar hemifrån börjar nästa fas och 

så småningom börjar nedtrappning mot pensioneringen. I denna fas är det inte ovanligt 

att en ålder om 62-63 år är uppnådd. I genomsnitt lever vi i Sverige ytterligare ungefär 

30 år, här behöver en omplanering ske och den måste ske utifrån mina behov utifrån ett 

helhetsperspektiv på livet.   

 

PEABs seniorkoncept liknar det som t.ex. DaimlerChrysler nyss infört. Företagen 

anställer äldre f.d. anställda på kortare uppdrag eller tillfälliga projekt. Det finns ganska 

tydliga regelverk och policies även om de inte benämns som Age Management.  

 

Dessa exempel belyser hur medvetna strategier och satsningar varit lyckosamma och 

hur företag och organisationers behov av kompetens och resurs kan sammanfalla med 

både individens och samhällets intressen. 

 

5.6 Vi tolkar framtiden och vägen dit 

 

Genom våra studier har vi sett och fått bekräftat att antagandena om de demografiska 

förändringarna är tillräckligt verifierade och att detta får och kommer att få 

samhällspåverkan. Vi kommer att leva längre, föda färre barn, vara friskare och kunna 

arbeta längre. Företagen står inför problem att hitta relevant kompetens och att attrahera 

arbetskraft. Sammantaget ser vi att Sveriges framtida samhällsekonomi påverkas genom 

de demografiska förändringarna. Vi är övertygade om att det finns bra och god 

kompetens hos äldre som med fördel kan stanna kvar på arbetsmarknaden och därmed 

blandas upp med yngre vilket skapar ett bra och utvecklande samhälle. 

 

På organisations och företagsnivå kan vi konstatera att företagen har börjat inse 

problematiken men det kommer att behövas allt tydligare och mer målmedvetna 

satsningar.  Både Lazazzara (2011) och Respondenten vi GU talar om regler som ett 

hinder för äldre att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden om man blivit arbetslös. 

Turordningsreglerna i LAS nämns som en sådan, men även överenskommelser som 

arbetsmarknadens parter avtalar om kan ha exkluderande effekter. En annan effekt av 

turordningsregler kan vara att förstärka själva fixeringen vid ålder och att förstärka 

uppfattningen att äldre måste ”skyddas”, menar psykologen. Denne tror på att 

kompetens och självbild är viktigt. Både svenskt Näringsliv och Volvo Cars talar om att 

LAS kan skapa oönskade inlåsningseffekter eftersom lite äldre inte vågar byta 

arbetsgivare då deras s.k. LAS-tid skulle bli kortare hos en ny arbetsgivare. Detta gör att 

människor som skulle vilja pröva ett nytt arbete kanske inte vågar. En översyn av LAS 

och en större flexibilitet mellan olika avtalsförsäkringar vore positivt, liksom mer 

flexibla anställningsformer, menar några av respondenterna. 

 

Vi drar slutsatsen att en framkomlig väg för att möta problemen kan vara en 

åldersblandad arbetsstyrka som fokuserar på kompetens och inte ålder. Kulturen på 

arbetsplatser och i samhället har förändrats, synen på arbete har förändrats liksom synen 
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på hur och när ett arbete ska utföras. Förändringarna kommer att ske utifrån både 

individens och företagens enskilda behov och förutsättningar. Människor kommer att 

utvecklas och utbilda sig genom hela livet och universitet och högskolor kommer att 

vara naturliga mötesplatser för många olika människor. Ju högre kompetens människor 

har desto bättre för samhället. Att arbetsföra människor med god och efterfrågad 

kompetens inte naturligt används på arbetsmarknaden är slöseri med resurser. 

 

Arbetsgivare har identifierat äldre som en resurs och företag och organisationer önskar 

nyttja den resurs och kompetens som de äldre besitter. Genom att korsbefrukta grupper 

av äldre och yngre går det att överföra tyst kunskap från äldre till yngre liksom att yngre 

kan överföra ny kompetens till de äldre. Vi har funnit att ”ålder” är en definition som är 

olika för olika personer, för att citera respondenten på GU: 

 

”Ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi” 

 

Arbetsförmågan och viljan till att arbeta varierar från person till person och mycket av 

hur vi beter oss beror på attityderna vi möts av. Vi tycker att de företag och 

organisationer som vi har intervjuat har haft kreativa tankar om hur samhället kan 

underlätta för företag och organisationer för att behålla den kompetens som behövs. 

Respondenten på Volvo Cars efterfrågade ett större engagemang från politiker och 

samhällsinstitutioner. Inlåsningseffekter kring LAS har diskuterats liksom efterfrågan 

på flexibilitet och att hitta anställningsformer som attraherar äldre och täcker företagens 

behov.  

 

Vi tror att synen på att anställa och att arbeta högre upp i åldrarna är under en stor 

förändring men att attityder, både samhällsattityder, företagsattityder och enskilda 

individers attityder gör att människor inte presenterar eller levererar på det sätt som 

skulle behövas. Argyris (2013) beskriver hur organisationer fastnar i olika beteenden 

genom att individer inte förändras eller börjar agera annorlunda, något han benämner 

som “organisatoriska fällor” (Eng: Organizational Traps). Genom att medvetandegöra 

de beteende som existerar och som gör att organisationer “fastnar” går det att förändra 

menar Argyris. Vi vill påstå att även attityder är en slags fälla som försvårar för 

organisationer att förändras. Walker (2005) rekommenderar utbildning för t.ex. chefer 

för att synliggöra hur äldre medarbetare särbehandlas genom att det finns olika attityder 

eller förutfattade meningar eller stereotyper. Genom utbildning skapas förändring vilket 

leder till utvecklad eller förändrad företagskultur. (Alvesson, Sveningsson 2008) En 

förändrad kultur behövs för att företag och organisationer i Sverige allt mer ska 

efterfråga kompetens utan att se till den kronologiska åldern.  

Vi är övertygade om att alla människor behöver se över sin livsplanering i syfte att 

fundera över när arbetslivet ska avlutas och bli till något annat. Är det kanske 

heltidsarbete som ska upphöra och ersättas med tidsbegränsade uppdrag längre upp i 

åldrarna, att känna sig behövd och efterfrågad ger bättre livsglädje enligt den forskning 

vi tagit del av, detta stärks av de intervjuer vi genomfört, inte minst stärks detta av 

respondenten hos Mindmatter. 
 
Vi ser att Ilmarinens (2011) arbetsförmågehus kan användas av organisationer och 

företag för att skapa arbetssätt och strukturer att arbeta förebyggande med Age 

Management ur både individ och samhällsperspektiv. Vi rekommenderar företag att 

införa en tydlig Age Managementstrategi utifrån organisationers behov. En bra 

beskrivning för fortsatt arbete utöver denna rapport skulle kunna vara ”Age 
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 anagement Strategy” av Maria Ketsetzopoulou (2007). Vi kan konstatera att äldre 

behövs på arbetsplatser och att de myter som kan finnas om äldres prestation är kopplad 

till prestation och den enskildes funktionella ålder som Koolbas och van der Klink 

(2011) beskriver och inte kronologisk ålder. Vi vill råda företag och organisationer att 

tänka ekonomiskt långsiktigt och försöka undvika kortsiktiga modeller som Jensen och 

Möberg (2012) illustrerar genom sin analys i Danmark. 

 

Vidare vore det bra att anpassa fortbildning och kompetensutveckling till äldres behov. 

Respondenten på GU talar om att det faktiskt kan vara så att äldre t.ex. tar längre tid på 

sig att lära sig ett nytt dataprogram än yngre gör. Å andra sidan vore det synd att avfärda 

decenniers erfarenhet som kan vara av stort värde för företaget bara för att det kanske 

tar två veckor i stället för en att lära sig det aktuella programmet. Dessutom är de 

individuella skillnaderna enorma.  Alltså vore det värdefullt att fokusera på individen 

och dennes behov. Detta gäller förstås även yngre. 

 
Vi tror att företag och organisationer skulle vara betjänta av att skapa ett nätverk av f.d. 

anställda som kan bjudas in för att stärka upp vid projekt eller vid arbetstoppar. Vi tror 

också att IKEAs modell för att korttidsanställa äldre under en pågående 

rekryteringsprocess skulle kunna användas av fler företag. Vi rekommenderar skapandet 

av ett “företags-Alumni” där f.d. anställda kan ansluta sig, redovisa sina kompetenser, 

styrkor och erfarenheter och som arbetsgivarna kan använda som bas för 

korttidsanställningar, detta skulle också gynna överföring av tyst kunskap (Jacobsen, 

Thorsvik 2010). Ur ett samhällsperspektiv skulle det vara gynnsamt, men även ur 

företags- och individperspektiv. 

 

Vi tycker inte att “pension” är något eftersträvansvärt i sig, för att citera Dychtwald et al 

(2014):  

 

“Let’s retire retirement!” 

 
  

http://hbr.org/search/Ken%20Dychtwald/0/author
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6 Slutsats 
 
Vårt syfte med denna studie var att belysa den demografiska förändringen och 

undersöka hur olika organisationer förhåller sig till denna samt om och hur de i så fall 

arbetar med Age Management. Både i förhållande till organisationens mål och 

individens behov. Vi ville med även visualisera Age Management som strategi, lyfta 

fram åtgärder som visat sig fungera, samt ge företag och organisationer förslag på 

aktiviteter som kan införas för att underlätta ett hållbart arbetsliv. 

6.1 Frågornas svar 

 

Vi ställde tre forskningsfrågor som vi har arbetat utifrån vilka vi nu ger våra svar på. 

 

 Den första frågan vi ställde oss var om arbetsgivare ser att den förändrade 

demografiska strukturen orsakar problem i organisationerna?  

 

Arbetsgivare ser att den demografiska förändringen på olika sätt kommer att skapa 

problem. Industriföretagen ser att man står inför en kommande kompetens- och 

arbetskraftbrist. Kulturinstitutionerna står inför ett annat problem eftersom ”rätten att 

arbeta till 67 år” har medfört att de kommer att ha kvar medarbetare i anställning som 

inte längre kan prestera som tidigare. 

 

 Den andra frågan var om arbetsgivare använder sig av ett systematiskt 

Age Management-arbete och hur ser det i så fall ut? 

Ingen av organisationerna vi träffat har uttalade och systematiska Age Management 

strategier. Dock har Peab och IKEA strategier som innefattar vissa delar av Age 

Management och är de företag som vi uppfattade hade minst fördomar kring ålder, även 

om tydliga mål, vision, strategier eller arbetssätt inte var något som presenterades för 

oss. Företagens arbetssätt visades genom att de anställer människor i alla åldrar baserat 

på personernas kompetens och företagens behov. Göteborgsoperan arbetar med 

omställning även om detta inte sker som del i en uttalad Age Management-strategi och 

Gävle Symfoniorkester har tillämpat anpassade arbetsuppgifter i form av att solist-

anställda kunnat gå ner på ensemble-nivå. 

 

 Den tredje frågan var om organisationer och företag adresserar den enskildes 

utvecklingsbehov i förhållande till ökad ålder? 

De flesta företagen fokuserar, som vi ser det, inte på enskilda medarbetares behov, vi 

har inte heller sett att äldres vilja till utveckling aktivt stimuleras på något sätt. Inget av 

de undersökta företagen har etablerade processer för att diskutera och eventuellt planera 

karriärskifte på ett sådant sätt som t.ex. Deutsche bank. Förutom att arbeta med 

omställning har dock Göteborgsoperan även börjat uppmärksamma behovet av att tillse 

att medarbetarnas prestationer kan bibehålla önskad kvalitet längre upp i åldrarna och 

har tillsammans med medarbetare initierat program för individuell kvalitetssäkring. 

Dock förefaller det i de flesta fall vara upp till individen att ta ansvar för sin egen 

situation. 
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6.2 Har vi uppnått vårt syfte? 

 
Vi har belyst den demografiska utvecklingen och utrett dess konsekvenser för samhället 

i stort, för företag och organisationer och för individen. Vi har undersökt hur de företag 

vi intervjuat förhåller sig till detta, men även fått en mer generell bild genom 

intervjuerna med intresseorganisationen och organisationskonsulten.  

 

De empiriska studierna har visat på strategier som fungerar för olika organisationer. 

Vidare har de rapporter och studier vi tagit del av och redovisat i än högre grad gett 

exempel på möjliga sätt för företag att förlänga arbetslivet. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 

Vi har inte diskuterat ersättningsmodeller för att attrahera äldre att stanna kvar på 

arbetsplatser då detta inte varit fokus i vår uppsats, emellertid så skulle ämnet kunna 

vara intressant för kommande studier, vi har funnit en del teori som belyser området. 

 

Vi tror att vi kommer att se en ökad segregation i samhället, där de som kan och orkar 

jobba har allt bättre ekonomi och de som inte orkar får sämre ekonomi.  Detta skulle 

t.ex. kunna vara en förstärkt kvinnofälla eller kanske inom vårdyrkena. Ur ett 

samhällsperspektiv eller varför inte genusperspektiv (Aalto et al 2014) vore det 

intressant.  

Ytterligare uppslag och kanske det mest intressanta är attityder, egna och andras liksom 

vad som behövs av individen för att kunna och vilja jobba? Här vill vi rekommendera 

Kapraalis och Tegnhammars uppsats ” otivation till pension” (2012) som 

inspirationskälla. 

Slutligen tror vi att LAS skulle kunna utvecklas till att skapa ett mer flexibelt arbetsliv, 

hur det skulle kunna se ut vore intressant, både arbetsrättsligt och kanske med en mer 

samhällsekonomisk påverkansmöjlighet.  
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9. Bilagor  

 
Bilaga 1 – intervjuguider 
 
Intervjuguide Svenskt Näringsliv 
 
Vi är två distansstudenter på Högskolan Väst som skriver vår kandidatuppsats inom 

Företagsekonomi riktad mot organisation. Vår uppsats omfattar 15 hp på deltid, distans, och 

vi kombinerar uppsatsskrivande med ordinarie heltidsarbete.  

Denna intervju syftar till att ge en mer övergripande bild av den svenska arbetsmarknaden 

under begreppet: “Age Management”.  

Vi hoppas att intervjun ska bli en dialog och resonemang där dina/era erfarenheter och 

kunskaper ska tillföra värde på ett mer objektivt plan än de intervjuer vi gör eller har gjort 

med de företag vi valt att kontakta.  
 

Age Management 
 
Begreppet syftar till att adressera konsekvenserna av det faktum att andelen äldre i befolkningen 

blir större och att andelen yngre mindre. 
För samhället innebär det att vi i framtiden förmodligen måste arbeta längre än vi gör i dag för att 

kunna upprätthålla pensionssystem och andra samhällsfunktioner.  
För organisationer och företag kan en konsekvens vara att man kanske kommer att ha svårt att 

rekrytera kompetens.  

En annan kan vara att medarbetare som måste fortsätta arbeta längre än man gjort tidigare, 

kommer att ha svårt att fortsätta med samma arbetsuppgifter när man uppnått en högre ålder. 
För individen kan en konsekvens vara försämrade ekonomiska villkor vid pension eller oro för 

densamma. 
Age Management är ett gemensamt begrepp som innefattar de åtgärder som utförs på alla nivåer 

som syftar till att möjliggöra och uppmuntra medarbetare att arbeta längre. Det kan också 

innefatta omställningsplaner och karriärväxlingsprogram.  Grundläggande är att detta kan ske 

samtidigt som organisationerna når sina mål. 
 
Resonemang kring:  
 

● Följer Svenskt Näringsliv befolkningsstatistik inom Europa och Sverige och utifrån 

dessa resultat förstärker ni bedöma svenska företags påverkan? 

Vad drar ni för slutsatser, bedömer ni att vi står inför en framtida kompetens- eller 

resursbrist? 
● Vad tror ni att samhället kan komma att påverkas i så fall, ser ni risker - eller 

möjligheter? 
● Diskuterar ni effekterna kring en eventuell kompetens- och resursbrist med politiker, 

regering/Riksdag eller liknande i syfte att jobba framåtriktat?  
● Diskuterar ni i så fall detta med företag? I så fall hur och på vilket sätt?  

Uppfattar ni att företagen i Sverige börjat vidta åtgärder på något sätt, långsiktiga eller 

kortsiktiga? 
● Har man inom samhälle, stat eller Svenskt Näringsliv identifierat äldre medarbetare 

som en möjlig resurs tex genom att underlätta för arbetstagare att arbeta högre upp i 

åldrarna? 
● Vet ni hur arbetsgivare ser på äldre medarbetare? Diskuterar ni detta? Hur resonerar 
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man?   

Ser ni något ändrat arbetslivsmönster? 
● Om du får spekulera fritt, hur tror du att arbetsmarknaden och dess åldersstrukturer 

och kompetenser kommer att se ut om ca 25 år? 
● Märker ni av att företag köper ut/avgångspensionerar eller ger avgångsvederlag i 

stället för att lägga varsel eller säga upp?  
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Intervjuguide företag och organisationer, liksom den röda tråden i samtalet med 

Göteborgs Universitet och den forskning som bedrivits där.  

 

Samma inledning som tidigare 
 

1.    Age Management: Beskrivning enligt bilaga 1.1 
 
2.      Vi är lite osäkra på begreppets spridning. Är detta ett begrepp du känner igen? Använder du 

eller någon annan i din organisation det? 
 
3.    Är själva temat med en stigande medelålder aktuellt i er organisation? 

Hur ser åldersstrukturen ut i företaget? 
   Är det något som diskuteras? (Workforce planning?) 
 
4.    Om JA på fråga 3, Annars till fråga 8. 
 

På vilket sätt diskuteras detta? Officiellt eller inofficiellt? 
 
5.    Vilka problem/framtida problem har ni identifierat? Är det olika för olika yrkesgrupper? 
 
6.    Har man vidtagit några åtgärder eller planer för möta dessa? 
 

I så fall vilka? 
 
7.    Har man sett några möjligheter? Vilka? 
 
8.    Skulle äldre medarbetare (människor i allmänhet?) kunna utgöra en resurs man tills nu inte 

utnyttjat? Varför/varför inte? 
 
9.    Om NEJ på fråga 3: 
Vad tror du det är som gör att stigande medelålder inte är en problematik hos er? 
 
10. När blir man uppfattas man som “gammal” i er organisation? Är det olika i olika 

yrkesgrupper? 
 
11. Har ni något program eller planerat tillvägagångssätt för omställning eller karriärsväxling? 

(kopplat till en speciell ålder eller händelse)  
 
12.  Arbetssituation: Finns det möjligheter för era medarbetare att använda sig av flex-tid eller 

att arbeta hemifrån? Kan man påverka sin arbetstid? 
 
13.  Kompetensutveckling. Erbjuder man medarbetare sådan? Slutar man erbjuda den vid någon 

viss ålder (=åldersdiskriminering) eller tackar medarbetare nej? 

Upplever ni att äldre är mindre benägna att vilja utvecklas? 
 
14.  Vilken sorts företagshälsovård har man? Finns det speciella program? 
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t.ex. ergonomi? jobbar ni förebyggande på något sätt?  
 
15.  Anställer ni äldre eller pensionerade medarbetare för kortare (eller längre) uppdrag? 
 Varför och i vilket syfte? Erfarenheter?  
 
16. Fungerar pensionssystemet tillfredsställande för er organisation och dess behov?  

(tillfredsställande för vem och vilket av systemen?)  

- avgångspensionerar ni vid övertalighet eller varslar ni och tillämpar LAS? Varför i så fall? 
 
17. I dagens samhälle efterfrågas kompetenser av olika slag, vi hör uttalanden som “The war of 

Talent” - hittar ni idag den kompetens ni söker?  

Har ni funderat- identifierat i era strategier - ett framtida kompetensbehov och var den 

kompetensen finns om säg 10-20 år? 

Är den kompetensen kopplad till medarbetare i en viss ålderskategori? 
 
18. Fördelar med äldre respektive yngre medarbetare? Ser ni olika fördelar och i så fall vilka?  
 
19. Nackdelar med äldre respektive yngre medarbetare? Ser ni olika nackdelar och i så fall 

vilka? 
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Intervjuguide företagen som stöttar individerna, Mindmatter & TRR  

 
1.    Age Management: Beskrivning enligt bilaga 1.1 
 
Resonemang - ni träffar en hel del människor som står i begrepp att - frivilligt eller ofrivilligt 

- att byta jobb eller på andra sätt förändra sitt arbetssätt eller liknande.  

När ni träffar organisationer och individer ser ni att Age Management är något som 

organisationerna eller individerna jobbar med på något sätt - medvetet eller omedvetet? 
 

● Vad drar ni för slutsatser, bedömer ni att vi står inför en framtida kompetens- eller 

resursbrist? 
● Vad tror ni att samhället kan komma att påverkas i så fall, ser ni risker - eller 

möjligheter? 

 
● Diskuterar ni i så fall detta med företag? I så fall hur och på vilket sätt?  

Uppfattar ni att företagen i Sverige börjat vidta åtgärder på något sätt, långsiktiga eller 

kortsiktiga? 

 
● Har man inom de företag ni jobbar/t med identifierat äldre medarbetare som en möjlig 

resurs tex genom att underlätta för arbetstagare att arbeta högre upp i åldrarna? 
● Anställer företag personer baserat på kompetens oaktat ålder eller märker du att ålder 

är ett hinder - eller möjlighet rentav? 
● Vet ni hur arbetsgivare ser på äldre medarbetare? Diskuterar ni detta? Hur resonerar 

man?  

Ser ni något ändrat arbetslivsmönster? 
 

● Upplever ni att människor vill jobba eller villa man “pensionera sig”? 
 

● Om du får spekulera fritt, hur tror du att arbetsmarknaden och dess åldersstrukturer 

och kompetenser kommer att se ut om ca 25 år? 
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Bilaga 2 - intervjuernas genomförande 
 

Företag/Organisation Datum för genomförande  Genomfördes av 

Göteborgs Universitet 20140507              CMH & JR 

Svenskt Näringsliv 20140416        CMH 

IKEA 20140430                CMH & JR 

Peab 20140404                  CMH & JR 

Volvo Car Group 20140425           CMH & JR 

Göteborgsoperan 20140410             CMH & JR 

Berwaldhallen 20140508             JR 

Gävles Konserthus 20140508                 JR 

Mindmatter 20140410                CMH & JR 

TRR 20140505                CMH 
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Bilaga 3 Summerade intervjuer 

Intervjuresultat, summerat  

Bilagan innehåller vi resultatet av de intervjuer vi genomfört. Inledningsvis kommer 

erfarenheter från samhälle och samhällspåverkande organisationer genom summering av 

intervjuerna med Göteborgs Universitet och Svenskt Näringsliv. Därefter följer resultatet av 

intervjuerna med företag och organisationer Volvo Cars, GBG Operan, PEAB, 

Radiosymfonikerna, IKEA och Gävle Konserthus.  Slutligen redovisar vi resultat av de 

intervjuer som är gjorda med de företag vi intervjuat vars uppdrag ligger i att möta och 

coacha människor i samband med karriärskiften, TRR, Mindmatter. 

Göteborgs Universitet, Intuitionen för Sociologi och Arbetsvetenskap Genomfört 2014-

05-07 

 

 

Intervjuresultat 

 

Intervju/Samtal - Göteborgs Universitet (GU) Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 

2014-05-07 - Summerat. 
  
Samtal förs kring “Ålder och arbete

14
” och respondentens erfarenheter avseende ämnet som 

sådant. Respondenten beskriver kort projektet “Best Agers” där man jämför länder i 

östersjöområdet. Vi väljer att inte diskutera östersjöområdet specifikt då vår frågeställning 

härrör till Sverige. 
  
Som svensk bakgrund nämns bl.a. Pensionsåldersutredningen som vi enas om att vi har läst 

under uppsatsens författande och därmed inte behöver beskrivas ytterligare. 

 
I projektet “Best Agers” harmöjligheterna för äldre att finnas kvar eller återkomma till arbetet 

och vilka hinder som kan finnas studerats. 

Respondenten berättar att en stor mängd 55+are som varit inskrivna som arbetssökande har 

intervjuats liksom arbetsgivare och att denna grupp identifierats fyra olika typer av hinder:  

 

1) Regler och regelsystem 

 

2) Hälsorelaterade hinder 

 

3) Kompetens (att inte ha tagit tillvara på möjligheter att uppgradera sig kompetens eller 

inte ges möjligheter till kompetensutveckling) vilket minskat anställningsbarheten 

 

4) Attityder, egna och arbetsgivare liksom samhällets attityder. 

 
 

                                                      
14 http://we.gu.se/aktuellt/n/ytterst-handlar-det-om--det-goda-arbetet-for-alla-.cid1214444 

http://we.gu.se/aktuellt/n/ytterst-handlar-det-om--det-goda-arbetet-for-alla-.cid1214444
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Respondenten beskriver att det inom GU finns mycket forskning kring t.ex. åldrade och 

lärande. Respondenten summerar genom att säga: “ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi, vi 

vet ingenting om individens arbetsförmåga bara utgående från kronologisk ålder”. 

Respondenten hänvisar till att flera av de 55+are som intervjuats uttrycker  

“Vi blir inte sedda som en individ eller individer, vi blir sedda som en ålder, så fort vi anger 

vår ålder blir vi avfärdade”.  

Respondenten ger ett exempel från t.ex. arbetsförmedlingen där jobbsökandet inleds med att 

ett formulär på nätet fylls i, en av de saker som efterfrågats är personnummer vilket i sig 

informerar om åldern. Detta menar respondenten innebär att den som ska anställa kan välja 

bort en arbetssökande baserat på ålder och att så dessutom sker. 
  
Respondenten berättar att under tidigare studier har arbetsgivare beskrivit hur de ser på äldre 

arbetskraft (både offentlig och privat sektor) och svaret har varit att en del arbetsgivare är 

positiva, ca 50 % av de intervjuade företagen anställer äldre medan 50 % inte anställer äldre. 
  
En tanke kring varför 55+ inte är så attraktiva kan baseras på antagandet om sämre 

kompetens, emellertid så har individerna erfarenhet som är positiv och bra. Äldre kan ha 

bättre social kompetens.  
Arbetsgivare kan se positivt på åldersspridning och att kompetensöverföring “går år båda 

riktningarna” både från äldre till yngre och från yngre till äldre. 

För att kompetensöverföringen ska fungera behöver olika plattformar skapas menar 

respondenten. 
  
Negativa uppfattningar kan vara att det generellt finns en uppfattning om att äldre är mer 

negativa och mer oflexibla till förändring och omorganisation. Respondenten summerar detta 

med att säga: “Erfarenheten har sitt värde, men kanske också sitt pris”.  
  
Förmågan att lära nytt diskutera, det finns en stark negativ syn på äldres förmåga att lära nytt. 

Emellertid beskriver respondenten att forskare har ägnat sig åt äldres förmåga att lära nytt och 

man ser att äldre inte har svårare att lära nytt, men har en annan typ av lärande. Detta innebär 

att äldre har väldigt lätt att lära sådant som anknyter till tidigare erfarenheter, det kontextuella 

lärandet , men att  nya områden eller nya saker är svårare, här behöver äldre behöver mer tid. 

Det kognitiva minnet blir också lite sämre. Individskillnaderna är dock enormt stora, såpass 

stora att parametern ålder kanske egentligen inte är så viktig.  
  
Vi diskuterar vidare kring om Sverige är åldersfokuserade, att det finns en uppknytning till 

kronologisk ålder som färgar av sig på attityder. Sverige har bland det högsta 

arbetstidsdeltagandet i EU men 65-års gränsen är “väldigt cementerad i folkdjupet”. 
  
För några år sedan höjdes LAS gränsen från 65 år till 67 år, respondenten har gått igenom 

vissa databaser för att undersöka hur många som arbetar efter 65 - det har varit få men det är 

stadigt ökande. De som fortsätter att jobba är oftast inom akademiker medan t.ex. inom 

vårdyrken gör man det inte. 
Respondenten beskriver vidare att Pensionsåldersutredningen pekar på att det skulle finnas 

ekonomiska incitament att stanna kvar på arbetsmarknaden medan den forskning som 

bedrivits inom bl.a. GU visar att de äldre som stannar kvar inte gör det av ekonomiska skäl 

och de som lämnar arbetsmarknaden kanske egentligen inte riktigt har råd, privatekonomiskt.  
  
Varför fortsätter vi att jobba?  
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”Jo, det ökar vår livskvalitet, vi bidrar, vi finns i ett sammanhang, vi upplever en känsla av 

att vara behövda beskriver respondenten”. 
  
Det som kan locka fram en efterfrågan på äldre menar respondenten är brist på kompetens i 

företagen.  
  
Vi diskuterar Tyskland, där nätverket ECONSENSE

15
 samlar stora arbetsgivare privata och 

offentliga samlas och diskuterar. Frågeställningar som diskuteras är t.ex. “Hur kan vi få 

människor att komma till oss och hur kan vi få dem att stanna långt uppe i åren”. 
(Karriärplaner för alla anställda, kompetensutveckling, organisation)  
  
Vi diskuterar om hur erbjudande om ett avgångsvederlag/avgångspension gör att man 

anpassar sitt liv och sin livsplanering och respondenter beskriver att det kan finnas 

förväntningar på ekonomiskt stöd när en anställning avslutas vilket kan göra att 

livsplaneringen styrs av detta. Livsplaneringen behöver emellertid förändras, att arbeta längre 

upp i åldrarna behöver vara naturligt. 
  
Vi skrattar lite åt metaforen kring en äldre grupp som kommer in och gör ett projektarbete 

skulle kunna bli ett slags “Space-Cowboys!” ;-) 
  
Vi frågar respondenten om han upplever att det varit något intresse av resultatet av Best 

Agers-projektet i Sverige. Svaret blir att  

 

“ja inom HR, framför HR inom offentlig verksamhet” 

 

som ser ett växande problem som man inser att det är dags att göra någonting åt.  
  
Vi diskuterar arbetsformer och arbetssätt och att dessa måste utvecklas och finna nya former i 

framtiden. Vi måste se 55+ arna som individer, vi skulle behöva fråga var och en “vad skulle 

du behöva för att jobba längre?” Jo, inte jobba heltid i form av hela dagar eller inte hela året.  

Att utnyttja före detta anställda vid arbetstoppar och visstidsanställningar i stället för att ta in 

konsulter eller bemanningsföretag skulle kunna vara ett bra alternativ.  
 

Svenskt Näringsliv - genomförd den 2014-04-16 
 

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige, dess långsiktiga mål är att Sverige 

skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringslivsuppdrag är 

att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha 

bästa möjliga villkor för att verka och växa.  

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är 

organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt 

Näringslivs medlemmar. 

                                                      
15

 http://www.econsense.de/en 
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Verksamheten täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Man arbetar med 

opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag 

för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, 

fler växande företag och fler jobb. 

Svenskt Näringslivs vision lyder:  

 

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till 

ökat välstånd" 

Intervjuresultat. 

 

Respondenten har tidigare bett om intervjuunderlaget innan och är därmed väl förberedd på 

våra frågeställningar. Inledningsvis hänvisar respondenten till två rapporter som Svenskt 

Näringsliv gett ut, den ena helt nyligen. Båda rapporterna finns angivna i referenslistan, en av 

rapporterna har vi valt att belysa i teoriavsnittet.  

Samhällsperspektiv 

 

Respondenten menar att Sverige ur ett samhällsekonomiskt perspektiv behöver ha fler 

arbetade timmar. Det är dock inte gynnsamt eller positivt att ha övergripande tvingande 

aktiviteter som tvingar “alla att göra lika”. Ett av problemen är att vi lever längre, ett annat 

perspektiv är att vi kommer ut i arbetslivet senare idag än tidigare. Vi har arbetslivs-inkomst, 

vi tjänar in pensionskapital under hela tiden vi arbetar. Om man börjar jobba vid 30 år och 

slutar vid 60-65 år alternativt börjar jobba vid 20 år och slutar vid 60-65 år skapar en väldigt 

stor skillnad för individens ekonomi. Därefter lever individen kanske ytterligare 30 år. 

Flexibel pensionsålder slår olika i olika branscher. Jobbar man längre tid så har man mer 

pengar sparat den dagen man väljer att pensionera sig. Vid tyngre jobb börjar man oftast 

jobba tidigare vilket skulle kunna motivera att man slutar i 60-årsåldern.  

 

Företag/Organisationsperspektiv: 

 

Olika branscher har olika möjligheter och olika problem. Respondenten pekar på t.ex 

bussförare vars snittålder vanligtvis är över 40 år. Inom buss-branschen menar han att man 

har svårt att attrahera yngre
16

. Respondenten menar att arbetsgivare generellt inte ser ett 

åldersproblem, han menar att med ålder kommer erfarenhet och kompetens som är ett stort 

plus. Han menar att man ska titta på den enskilda individen och dess kompetens och 

erfarenheten i stället för ålder. Vi diskuterar vad som kan motverka en åldersintegrerat 

arbetssätt och om t.ex. avgångspensioner kan förstärka attityder om äldre. Respondenten 

menar att attityder kring avgångspensioneringar har förändrats och de företag som erbjuder 

dessa har gjort en ordentlig ekonomisk analys eller kalkyl innan. Tidigare fick man ett 

erbjudande om att sluta arbete, det var något fint, idag har debatten svängt och kompetensen 

efterfrågas. I samband med övertalighet överväger företag de olika möjligheterna, det är inte 

ett lättvindigt beslut att erbjuda avgångslösningar. Svenskt Näringsliv ser positivt på att de 

                                                      
16 (För att stämma av denna insikt kontaktades ett bussföretag i Göteborg för en kort telefon-avstämning. Resultatet av den avstämningen 

återfinns som bilaga 5). 
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enskilda arbetsgivarna har möjligheten att erbjuda olika avgångslösningar i stället för att 

varsla och säga upp eftersom det kan skada varumärke eller annat ur ett totalperspektiv. 

Vi funderar på om vi är för åldersfixerade i Sverige, mer än andra länder kanske? 

Respondenten nämner USA som exempel på ett land som anses vara ungdomsfixerat, 

emellertid väljs det inte sällan presidenter eller senatorer som är äldre och man är beredd att 

ge förtroende till äldre.  

Individperspektiv 

 

Respondenten menar att alla mått och steg till att skapa förutsättningar för att få äldre att 

jobba längre måste alltid ta sitt avstamp från den enskilda arbetsplatsen, utifrån arbetsgivare 

och arbetstagare behov. Respondenten återkommer till “människan” och att inte bara se två 

siffror, omgivningen kan påverka hur man beter sig. Om man är lite äldre, säg efter 60 år, så 

frågar omgivningen hur länge man har tänkt jobba vilket i sin tur gör att man börjar 

reflekterar kring sin ålder vilket i sin tur påverkar prestationen. Vi flyter över på meningsfull 

sysselsättning och att hamna i ett socialt sammanhang och att vara behövd. Respondenten 

undrar med ett skratt “Vem vill spela golf i 30 år”?   

Hur vill man då jobba när man är lite äldre? Kanske under vår och höst men inte under 

sommarmånaderna filosoferar respondenten? Om detta fungerar på en enskild arbetsplats är 

det fantastiskt! Kortare anställningar kanske i projektform skulle också kunna vara ett bra 

sätt. 

Respondenten menar att med ålder följer kompetens och man är lugnare.  

 

Framtidfunderingar: 

 

Om 25-35 år tror respondenten att vi kommer att ha en högre snittålder och ha hittat former 

för flexibel arbetstid.  F-skattsedel
17

 om man inte har fler än en uppdragsgivare så att man blir 

uppdragstagare vore bra, många skulle kunna ha kvar ett ben i arbetslivet.) 

Respondenten menar också att nätverksarbetande kommer att öka och att man sätter ihop 

team av människor i specifika projekt. Flexiblare anställningsformer ser respondenten som en 

möjlighet i framtiden. 

 

PEAB, genomfört den 2014-04-02 

 

Företaget är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13.000 anställda 

globalt, varav 9-10 000 finns i Sverige. Av dessa är ca 60 % “yrkesarbetare” och övriga 40 % 

tjänstemän. Omsättningen överstiger 40 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har 

strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret ligger i Förslöv i 

Skåne. 

Anställda på företaget i Sverige omfattas av tjänstepensionsavtalen ITP1, ITP2. PEAB tillhör 

två arbetsgivarförbund och har hela 23 överstigande 20 olika kollektivavtal där de största är 

                                                      
17 F-skattsedel se bilaga 5 
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Byggnads, Seko, Metall och Kommunal inom “yrkesarbetarna” och  edarna, Unionen och 

Sveriges Ingenjörer på tjänstemannasidan.  

Respondenten är chef inom Human Resources med mångårig erfarenhet. 

Intervjuresultat 

Begreppet Age Management: 

Respondenten berättar att hon inte tidigare är bekant med begreppet Age Management, men 

att hon inför intervjun läst på för att skapa sig en uppfattning. Även om inte begreppet 

används i hennes organisation arbetar man aktivt med flera av de frågor det innefattar. 

Företagsperspektiv: 

En stor del av företagets anställda arbetar kvar till 65 och även över 65. Den stora 

“ålderspuckeln” ligger vid åldrarna 46-50 men skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte 

våldsamt stora, trendkurvan är förhållandevis jämn. Det finns nästan lika många medarbetare 

som är under 21 år som över 65 år. Både tjänstemän, och “yrkesarbetare” visar en likartad 

trend. Av de anställda är 1,7 % över 65 år. 

Tillvaratagande av kompetens och kompetensväxling: 

Den framtida, mer långsiktiga, åldersstrukturen diskuteras i företaget. Framförallt utifrån 

perspektivet av hur företagets kompetensbehov tillgodoses på lång sikt. Detta gäller 

framförallt ledare och inte minst erfarna produktionsledare, experter eller platschefer, viktiga 

roller som är svåra att rekrytera för de flesta byggföretag. Först på senare tid har PEAB börjat 

utveckla en systematik för detta göra detta systematiskt genom bl.a. succesionsplanering och 

påbörjat arbetet med metod för “talangidentifiering” för denna grupp. 

Vad det gäller kompetensutveckling så även om det inte finns några regler som hindrar, 

används i praktiken inte kompetensutveckling för de äldre arbetare utan är oftast till för 

ledarskapsutveckling som är mest aktuellt för de yngre.  

På frågan om respondenten ser en kommande kompetensbrist svarar respondenten att detta 

inte är ett överhängande kortsiktigt problem och om det skulle uppstå så kan man 

visstidsanställa äldre. Det kan komma att bli ett mindre problem att hitta kompetens inom 

något speciellt område men detta är inget man jobbar aktivt med, PEAB har ingen ännu 

etablerad process för kompetensväxling.  

 

 

Åldersstruktur i de tyngsta projekten.  

 

PEAB tillämpar sedan många år ett program för seniorer för att säkra kompetensöverföring, 

det s.k. “seniorkonceptet”.  an blir “seniorkonsult” och personlig mentor. Det ska vara 

tydligt vad uppdraget består i och att företagets kärnvärden ska överföras. 

Här finns flera äldre arbetare, tills nyligen en 80-åring. Det är flest tjänstemän men också en 

del yrkesarbetare. För att underlätta vissa regelverk eller kollektivavtal har dessa 

yrkesarbetare gått över till tjänstemannaavtal utan övre åldersgräns. Programmet som sådant 
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har nyligen förfinats genom att uppdraget specificerats och tidsbegränsats, gruppen omfattas 

av årlig lönerevision t.ex. Alla anställs under tjänstemanna-avtalet och anställs på timlön. 

Ungefär 150 personer finns i programmet. Förutom bland dessa finns även ett antal personer 

med eftertraktad eller unik kompetens (eller vid arbetstoppar) Utöver seniorkonsultkonceptet 

finns de som fortsätter att arbeta på sina vanliga anställningar även efter 67 utan övre 

åldersgräns.  

Viss friktion mellan yngre och äldre anställda kan finnas, den undviks dock i hög grad genom 

att uppdragen för de äldre är tydligt avgränsade och tidsbegränsade. Företaget ser risken att 

äldre medarbetare hindrar utveckling av yngre varför det är viktigt att man är tydligen med 

uppdragets syfte och att det har en början och ett slut med årlig uppföljning med chef.  

Chefen avgör själv vilka medarbetare man väljer att anlita utifrån kompetensbehovet. 

Individperspektiv 

På frågan om vad som är bra med äldre medarbetare svarar respondenten att de är lugnare och 

hetsar inte upp sig. Äldre har mer erfarenhet och har mer stabilitet. Yngre å andra sidan kan 

nyare teknik bättre och är hungriga på ett annat sätt. Respondenten ser att mixen är bra, man 

trivs tillsammans vilket gör att man presterar bra.  

PEAB arbetar aktivt med friskvård och med hälsobegreppet, friskvårdsbidrag finns och en hel 

del aktiviteter sponsras ganska många utnyttjar bidraget och företagets erbjudanden. Det 

förebyggande arbetet kallas “PEAB-Fritid” och företaget har en person anställd som bara 

jobbar med konceptet. Företaget har låga sjuktal vilket respondenten tror förutom friskvård, 

det faktum att många arbetar utomhus och är fysiskt aktiva bidrar till god hälsa, dessutom 

trivs man. Var tredje år genomförs hälsokontroller. 

Arbetslaget, att anställda håller sig friska och är stolta över sin kompetens gör att man har en 

ambition att jobba oavsett ålder.  

Avgångspensioner och avgångsvederlag pga. av arbetsbrist förekommer inte. 

Flexibla arbetsupplägg, t.ex. deltid, flexibla arbetstider eller jobba hemifrån är svårt pga. av 

arbetets karaktär och tillämpas därför inte. 

Vi diskuterade också om människor är och kommer att vara flyttbara. Respondenten menar 

att det kan vara svårt att få människor att flytta till t.ex. Norrland och att hennes erfarenhet är 

att man hellre blir kvar i sin hemstad, man hittar jobb där man bor idag. 
 

Volvo Car Group Genomfört 2014-04-25 

Företaget är en global aktör med huvudkontor i Göteborg. Koncernen är i 

tillverkningsindustrin och utvecklar, producerar och säljer dyra och tekniskt avancerade 

konsumentprodukter, bilar. 

Företaget har ungefär 23 000 anställda fördelat på 37 länder. Anställda finns inom både 

tjänstemanna-området och arbetarkollektivet, där främst inom produktion. 

Intervjun avser företagets verksamhet i Sverige där ca 6000 är tjänstemän och 8000 arbetare. 

Anställda på företaget i Sverige omfattas av tjänstepensionsavtalen ITP1, ITP2 och 

avtalspension SAF - LO samt en lokalt förhandlad företagspension. Volvo Cars har tidigare 

erbjudit avgångspensioner för att lösa övertalighet.  
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Intervjuresultat. 

Begreppet Age Management  

Respondenten är väl bekant med begreppet Age Management, arbetssättet finns i näringslivet 

men under andra namn. Han menar att företagen ser den demografiska strukturen och att 

detta är något vi måste jobba med. Respondenten menar att man förr löste åldersrelaterade 

anställningar med förtida pensioneringar men idag är andelen äldre allt fler och den lösningen 

är inte ekonomiskt möjlig för företagen. I stället behöver företagen hitta lösningar för att 

äldre är kvar i arbete, att de är engagerade och vill bidra högre upp i arbetsför ålder, kanske 

tom över 67 år.  

Företaget i Samhället: 

Respondenten önskar se mer initiativ från Regering och Riksdag för att underlätta 

möjligheten för äldre att arbeta och för företag att anställa. Respondenten efterfrågar initiativ 

från t.ex. Arbetsförmedlingen, äldre är otroligt kompetent och erfaren grupp människor, bra 

resurser för Sverige. Att arbetspröva på olika företag vore bra. Att ha gemensamma 

anställningsavtal och t.ex. försäkringslösningar som fungerar vore bra. Respondenten menar 

att företagen försöker lösa problemet isolerat men att framgången att lyckas borde vara att 

samarbeta mellan olika företag. 

Vi diskuterar kring hur t.ex. Svenskt Näringsliv arbetar för att påverka regering/riksdag men 

att vi som arbetsgivare kanske inte samarbetar genom våra respektive förbund på ett sätt som 

gör att frågan diskuteras eller/ageras kring/ på tillräckligt stort allvar.  

Volvo Cars tar in arbetslösa ungdomar t.ex., varför inte göra samma lösning i en viss ålder. 

Äldre är plikttrogna och lojala, de vill göra meningsfulla arbetsuppgifter men dessa kanske 

inte finns på den arbetsplats jag finns på idag. 

Företagsperspektiv 

 

På Volvo Cars diskuteras en blandad ålder som en möjlighet och att företaget över 

anställningstiden har gjort en investering i äldre och erfarna medarbetare som inte borde 

slösas bort. Volvo Cars har tagit ett initiativ till samarbete mellan olika företag för att se 

frågan med Age Management ur ett bredare perspektiv, arbetsmarknaden behöver öppnas 

upp. Respondenten menar att genom att utnyttja anställda med erfarenhet bidrar dessa till 

företagets utveckling men också att nyutbildade med färsk kompetens behöver få plats, att 

blanda olika slags kompetens är viktigt.  

Kompetens 

 

I vissa svåra projekt skickar vi våra mest erfarna, det hänger inte ihop med den kronologiska 

åldern. Någon gång har vi tagit in en grupp pensionerade anställda på projektanställning, de 

genomförde ett specifikt uppdrag, en utmärkt insats. 

Kombinationen äldre och yngre är bra, äldres erfarenhet är en styrka. Yngre är hungriga och 

ser inte hindren. Mix är - som vanligt - bra och välgörande menar respondenten. Yngre kan 

lära av äldre och tvärt om. 

Äldre medarbetare som resurs, t.ex. genom andra anställningsformer. Respondenten hänvisar 

till de medarbetare som avgångspensionerats på Volvo Cars och som inte slutat arbeta utan 

skaffar sig andra typer av sysselsättning. “Vi kastar bort alldeles för mycket kompetens idag” 
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säger han. 

Vi diskuterar projektanställningar och hur man skulle kunna öppna möjligheterna. 

Respondenten nämner ordet “välgörande” för Sverige om man öppnar upp debatten och 

kanske samla företag och organisationer för att titta samlat på frågan. Vi har kompetensbrist i 

Sverige just nu.  

Kompetensutveckling till alla diskuteras och respondenten menar att vid 60 + finns det 

fördomar och attityder som mynnar ut i att man är under avveckling från yrkeslivet. “ an är 

ju aldrig äldre än man känner sig, jag är själv över 60 men jag känner mig inte gammal - det 

är andra som påpekar det för mig”. 

Vi diskuterar att känna sig behövd och efterfrågad, äldre kan vara en resurs för yngre. När 

man inte är behövd, “vad ska jag göra då”?  

Företagshälsovård 

 

Företagshälsovård finns på Volvo Cars, fysisk förebyggande friskvård finns också och det 

finns tillgängliga gym osv. Företagshälsovård finns etablerat överallt men dess möjligheter är 

kanske inte så kända - man skulle säkert kunna göra mer. Förebyggande kring kostrådgivning 

och hälsa för att öka välbefinnandet kanske vore bra. Att stimulera initiativ såsom tex 

lunchyoga som nyligen introducerats. Man kan alltid göra mer menar respondenten. 

 

Individperspektiv 

 

Olika arbetsgrupper på företaget, fysiska arbeten kan drabbas av förslitningsskador. T.ex. 

nämner respondenten ett pågående arbete med att “Insourca” arbetsuppgifter. Respondenten 

menar att Age Management allt för ofta förknippas med fysiska problem, problemet är 

emellertid mycket större än så. 

Stereotyper och åldrar 

Vi diskuterar stereotyper utifrån attityder och om respondenten känner igen de attityder som 

kan drabba äldre. Respondenten beskriver hur Volvo Cars genom att skapa nya arenor, ett så 

kallat Resurs och kompetenscenter (RCC), önskar kunna använda den kompetens som finns. 

Karriärsväxlingsmöjligheter finns inom företaget på olika sätt. Att arbetspröva på olika 

ställen är positivt.  Anställda blir kanske äldre fortare i produktion men det finns egentligen 

ingen som hindrar. Det är en fysisk aktivitet men det är ofta tempot som är högt när man 

bygger bil men det finns mycket hjälpmedel. 

Kronologisk kontra funktionell ålder, där respondenten känner igen att man kan ha ett 

gammalt synsätt när jag är ung och vise versa. Vi uppfattar oss inte som gamla förrän man 

börjar får frågan, “hur länge ska du jobba” - individen kanske inte har tänkt på att han eller 

hon uppfattas som äldre förrän någon frågar. 

Framtiden 

 

Att avgångspensionera i stället för att lägga ett varsel, att avgångspensionera gör att vi tappar 

kompetens. Återigen återkommer respondenten till dagens regelverk och att det är trubbigt. 

LAS innebär att de som är yngst får gå först eftersom de har kortast anställningstid, det är lika 

galet som att ta ut de som är äldst -LAS bygger på ålder inte på kompetens. Ju mer flexibla 
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regelverk man har, desto mer går det att agera utifrån kompetens menar respondenten. LAS 

kan skapa en inlåsningseffekt kanske, LAS i sig är åldersfixerat. Kompetensbaserat och större 

flexibilitet vore önskvärt.  

 

Hur långt fram tittar man frågar vi? “För kort tid” svarar respondenten, vi ser kortsiktigt på 

ekonomi, vi behöver vara mycket mer långsiktiga. Att ta initiativ till en samhällsdebatt och 

att diskutera frågorna på departementsnivå skulle i sin tur få företagen att börja diskutera mer. 

Arbetslivet behöver anpassas till att åldern och att vi lever längre summerar vi. 

 

 

IKEA – 2014-04-30 

 

IKEA är ett globalt möbelföretag med produktion och varuhus i 26 länder. Totalt har man ca 

135 000 medarbetare och en årlig försäljning på ca 27,9 miljarder EUR.  IKEA-gruppen 

består av flera företag där bl.a. IKEA svenska försäljning AB, som är den svenska 

varuhusorganisationen och IKEA of Sweden, som står för produktutveckling, ingår. 

Respondenten är HR-Chef med ansvar för pension och försäkringar.  

Intervjuresultat 
 

Begreppet Age Management: 

Respondenten kände inte till begreppet Age Management före vår förfrågan om intervju. 

Efter sökningar på internet fann denne dock att många av de saker som begreppet innefattar 

sammanfaller med IKEAs policys och värderingar. IKEA vill vara en bra och attraktiv 

arbetsgivare som passar alla. 

IKEA har med bakgrund av den demografiska förändringen och även för att tillmötesgå det 

samhälleliga behovet att höja pensionsåldern, företaget har 65 år som riktmärke för pension. 

Möjligheter finns dock för både tidigare och senare avgång, men då på den enskildes egna 

initiativ och eventuell bekostnad.  

För att kunna uppnå detta vill företaget “attrahera, utveckla och inspirera” medarbetare, inte 

minst de äldre. Behovet av att på ett tidigt stadium planera för anpassa arbetsuppgifter och 

arbetstider till den äldres behov diskuteras och planeras. Villkoret är att det sker innanför 

verksamhetens ramar.  

Respondenten ser dock inte att den förändrade demografin är ett problem för IKEA i nuläget. 

Medelåldern i koncernen är låg, ca 37 år, mycket tack vare en stor del unga medarbetare på 

varuhusen. Kompetens och rekrytering är heller inte ett problem för företaget, möjligen med 

undantag för viss specialistkompetens.  

 

Företagsperspektiv 

 

Företaget vill anställa och behålla medarbetare utifrån företagets behov av kompetens.  

Företaget är starkt kulturdrivet. Denna kultur innebär ett fokus på att göra saker och mindre 

på meriter eller annan formalia, däribland ålder. Detta betyder, menar respondenten, att 

åldern oftast är oviktig. Har man behov av en sällsynt läderspecialist och denne är 62 år vid 
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anställning får den med fördel stanna kvar till 67 år. I varuhusen finns också en uttalad 

strategi att spegla kundkretsen. Detta kan innebära etnisk och social bakgrund, men även 

ålder. Således händer det att nyanställd försäljningspersonal är över 60 år.  Generellt sett 

tänker inte IKEA på ålder menar respondenten, det som gäller är kompetens och 

kompetensbehov. 

Individperspektivet 

 

Vid behovsanställningar använder sig IKEA också gärna av äldre personal som är väl 

förtrogna med arbetsuppgifterna för att lösa tillfälliga bemanningsproblem, det fungerar att 

arbeta i varuhusen och IKEA ser också möjlighet till kompetensöverföring där äldre blandas 

med yngre. Företagskulturen lever vidare genom mixen av åldrar. 

Respondenten menar att det är tydligt att förväntan på medarbetare är att jobba till 65 år och 

att bidra tills dess, det ska vara “lite smålänning” i hur medarbetarna ser på sitt 

anställningsförhållande. Emellertid, vill någon enskild sluta tidigare och har de ekonomiska 

förutsättningar så går det bra. 

Ibland har respondenten märkt att medarbetare har sagt att de ska jobba intill en viss ålder, 

kanske 58 år och personen har skapat sig ekonomiska förutsättningar att göra så. Emellertid, 

när den planerade åldern kommer så bestämmer personen sig för att jobba klart med ett 

speciellt projekt eller att ingå i ett speciellt uppdrag. Man skjuter själv upp sin tänkta 

pensionering och väljer själv att vara kvar.  

 

Den interna rörligheten är hög på IKEA, upp emot 20 %. Detta menar respondenten är en 

positiv faktor till att företaget vill att anställda ska jobba kvar och att anställda vill jobba kvar. 

Det finns alltid något nytt att göra, min kompetens kan användas och är efterfrågad på andra 

delar av företaget än där jag finns idag. 

Friskvård och rehabilitering förekommer i vanlig omfattning.  

 

Göteborgs Operan Genomförd den 2014-04-10 

 

Göteborgsoperan ingår i Västra Götalandsregionen och har uppdraget “att ge alla invånare 

tillgång till opera, dans och musikal”. Operan drivs som ett eget företag inom Regionen 

genom en politisk tillsatt styrelse och VD. På operan finns ca 500 medarbetare och inte 

mindre än 80 olika befattningstyper. Operan bedriver också restaurang, café och bar. 

 

Respondenten är HR chef med mångårig erfarenhet, både från Operan men även inom andra 

företag eller organisationer. 

Intervjuresultat. 

Begreppet Age Management 

 

Vi inleder med att fråga om begreppet Age Management är känt för respondenten. Själva 

begreppet som sådant är inte känt för respondenten emellertid känner respondenten till 

området utifrån “ett hållbart arbetsliv” och hon har erfarenhet från tidigare arbetsgivare. På 

Operan används inte begreppet, emellertid arbetas det med omställning på olika sätt.  
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Samhällsperspektiv 

 

Vi fortsätter att diskutera kring Age Management och vad det innebär som begrepp, att inte 

bara äldre omfattas och att den demografiska kurvan är under förändring, vi planar ut i ålder 

inom Sverige och inom EU. “Ageing boomers” är då man vill använda sin kompetens hela 

livet och utvecklas under tid. Vi fokuserar idag på de sista åren under yrkeslivet medan både 

arbetsgivare och arbetstagare borde arbeta förebyggande ur ett längre perspektiv.  

Företagsperspektiv 

Operan jobbar strukturerat med kompetensutveckling för att jobba tvärfunktionellt inom 

organisationen vilket kan innebära praktik på olika sätt liksom ren kompetensutveckling.  

Oro för förändringsarbete kan uppstå men företaget arbetar med detta. Att korsbefrukta 

genom att blanda kompetenser inom olika inriktningar är ett medel vilket är positivt för både 

företag och individ. Det är positiv till kompetensutveckling, “man blir nyfiken framåt”.  

Aktiva utbyten mellan Stockholmsoperan, Malmö och Göteborg uppmuntras liksom 

“nedslag” hos varandra. Respondenten menar att en systematiserad utbildning/utveckling 

skulle kunna göras men att man inte har detta idag, det finns inte någon systematiserad 

övergripande tydlig plan.  

Operan ingår i Västra Götalandsregionen vilket innebär att ett visst utbyte kan ske, samarbete 

finns idag genom olika arbetsgrupper.  

Inlåsningsproblem kan antas finnas för musiker, dansare eller sångare då dessa har en lång 

specialiserad utbildning och inte kan någonting annat. Respondenten funderar kring 

färdigheter och var lust och motivation och nyfikenhet finns. Anställda har möjlighet att 

prova på olika yrken vilket är väldigt positivt. Joel refererar till att allt som görs på hans 

nuvarande arbetsplats (IKEA) skiljer sig väldigt från operan. Han kan tex inte be att få vara 

någon annanstans inom företaget. 

För att genomföra och planera utbyten mellan avdelningar kommer ansvariga chefer överens 

om detta. Ansvaret ligger alltid hos den enskilde chefen.  

På Operan anställs äldre f.d. medarbetare för både längre eller kortare uppdrag, speciell 

kompetens tas tillvara på extrabasis och efter behov vilket är positivt.   

Att föra vidare kultur, att föra vidare en slags tradition går att göra det när man blandar äldre 

med yngre är positivt. Likaså bland guider eller liknande.  

Att byta karriär menar respondenten är olika lätt - eller svårt - beroende på om individen är 

äldre än 40 eller 50 år. Ofta tänks det på pensionering när man talar om ålder, emellertid så 

önskar Operan kunna växla över en person från en befattning till en annan. Ett byte från 

musiker eller sångare till värdinna eller guide kan vara möjligt.  I dessa fall har personen en 

unik kompetens som ger mervärde för kunde. Andra förflyttningar som nämns finns inom 

administration, restaurang, ljud, ljus eller kanske skräddare. Ibland har anställda svårt att veta 

vad de vill när de bli lite för gamla för det de gör idag, det kan vara kroppar som inte håller 

eller röster som åldras. Inom kultursektorn har anställda ofta en stark identifikation med det 

yrke som utövas vilket kan innebära ett identifikationsproblem om och när det inte längre går 

att fortsätta på samma sätt som tidigare.  
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Kompetens 

 

Det finns idag inga problem att tillsätta tjänster som respondenten upplever det, arbetsplatsen 

är attraktiv. Operan får många ansökningar både vid utannonserade tjänster och som spontana 

ansökningar. Vissa områden som tex perukmakeri eller skrädderi kan vara speciellt, likaså 

kan det ibland vara svårt att hitta tenorer.  

Rekrytering sker från hela världen då ansökningar kommer från hela världen. Dansare finns 

ca 18 olika nationaliteter. Rekrytering sker genom auditions, konkurrensen är enorm, 

människor kommer från när och fjärran.  

Individperspektiv 

 

Företagshälsovård och friskvård finns, Friskvård är väl utvecklat, eget gym finns i källaren i 

huset. Massageterapeft finns tillgängligt, olika träningspass (Yoga, kondition, Pilates t.ex) 

finns också tillgängliga i huset. Ibland genomförs dessa pass av dansare som är utbildade 

instruktörer. Samarbete med närliggande träningsinstitut finns. Man försöker anstränga sig 

för att hitta på aktiviteter. 

Friskvården fokuserar på hälsa, hälsokontroller erbjuds till alla över 40 år vart tredje år, 

anställda bokar sig själv. Syftet kan vara hälsokartläggning och att kartlägga stress eller för 

att fokusera på något särskilt problem. 

Hälsokontrollerna upplevs som positiva och skapar ett omhändertagande. Hälsokontroller kan 

vara förebyggande i Age Management perspektiv med syftet att jobba förebyggande. 

Underförstått är att det finns en bra arbetsmiljö och att ha ett hållbart arbetsliv. 

 

Motivation är viktigt eftersom sångare, dansare och musiker blir värderade och granskade 

som individer och får göra “arbetsprov” för att kvalificera sig. Det kan vara påfrestande att bli 

individuellt bedömd anses av vissa.  

Respondenten menar att musiker kanske ser sig själv som att “de är sitt jobb”. Att ha visat 

upp sig själv för att få det jobb man har idag genom auditions genom utvärdering och man 

därigenom kvalificerat sig. Om sedan rösten förändras eller ett fysiskt hinder uppstår som gör 

att man inte kan dansa eller spela sitt instrument - vem är man då? Det kan skapa 

identifikationsproblem som i sin tur kan skapa andra problem menar respondenten.  

Få jobbmöjligheter skapar inlåsningseffekt, speciella kulturer skapas. Tydliga begränsningar 

om man inte trivs eller vill byta yrke finns. Kommunikation och öppenhet behövs. Att våga 

prata om att vilja pröva något annat utan att det behöver vara slut med det man gör nu.  

 

 

 

Berwaldhallen-Radiosymfonikerna och Radiokören- 2014-04-25 

Berwaldhallen är del av Sveriges Radio med ett delegerat ansvar att drivas som egen 

konsertsal vilken huserar den egna symfoniorkestern, Radiosymfonikerna och Sveriges enda 

professionella kammarkör, Radiokören. Symfoniorkestern består av ca. 100 musiker och 
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radiokören av ca 30 sångare. Båda grupperna utökas med extraanställda vid behov. 

Respondenten är orkester- och körchef.  

Musikerna är tillsvidareanställda på heltid och sångarna har treårskontrakt med 

halvtidstjänstgöring. Efter kontraktets slut måste dessa provsjunga på nytt om man vill 

fortsätta. Efter det att sångaren fyllt 50 år måste denne provsjunga varje år.  

Intervjuresultat 
 

Begreppet Age Management 

 

Själva begreppet Age Management som sådant används inte i organisationen. Däremot har 

ämnet med stigande ålder och pensionsavgång varit aktuellt. Tills nyligen har pensionsåldern 

för musikerna varit 60 år och arbetsgivaren har gjort avsättningar för extra tjänstepension för 

att täcka upp för tiden mellan 60 år och ordinarie pensionsålder på 65 år. Sedan Lagen 

avseende rätten att kvarstå i arbete kom har alla arbetstagare gavs rätt att stanna kvar i tjänst 

till det man fyllt 67 år.  

Företagsperspektiv 

För Radiosymfonikerna var det viktigt att behålla den lägre pensionsåldern som ett av medlen 

för att säkra en hög kvalitet. Respondenten beskriver ett fall då en en anställd/orkestermedlem 

som inte ville gå i pension vid 60 vilket var tidigare “normal” pensionsålder hos 

Radiosymfonikerna, drev frågan om “rätten att arbeta till 67” i Arbetsdomstolen(AD). I AD 

fick denne rätt och företaget tvingades ändra reglerna. Alla anställda fick därefter  välja på att 

stanna kvar i det gamla systemet eller att övergå till den nya pensionsåldern. Flertalet har valt 

att stanna i det gamla systemet med pensionsålder på 60 år. Alla nyanställda anställs enligt 

det nya regelverket vilket kommer att leda till en succesiv övergång. 

Radiosymfonikerna vill bibehålla sitt anseende och inte ge efter på kvalitén på de tjänster 

som levereras, för att kunna fortsätta hålla dagens standard måste anställda musiker vara av 

toppkvalitet. Detta skulle kunna stå i motsatsförhållande till dagens pensionssystem och LAS 

då t.ex. en sångares prestation kan försämras i takt med stigande ålder.   

 

Individperspektiv 

 

För musiker och i än högre grad för sångare kan åldern vara ett prestationsproblem. Yrket är 

präglat av mycket höga krav på prestation. Beroende på instrument och röstfack kan åldern 

påverka möjligheten att prestera på topp.  

Sångarna i kören vet redan från början att karriären är begränsad och anställningsformen 

erbjuder låg grad av trygghet. Därför förbereder många en karriärsväxling då de närmar sig 

50. Dock berättar respondenten att många oroar sig för de årliga provsjungningarna och det 

kan påverka hur man mår.  

Således påverkas anställda i den här organisationen på så sätt att genom den ändrade 

pensionsålderslagstiftningen får ett system som inte är anpassat för verksamhetens karaktär.  

Medelåldern i orkestern är ca 45 och i kören något lägre. Den gamla pensionsåldern, 60 år, är 
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också då man kanske börjar uppfattas som gammal i orkestern. Gränsen hänger kvar i 

kulturen även om reglerna ändrats.  

Vad gäller rekrytering finns än så länge inga direkta svårigheter. Verksamheten är i hög grad 

en elit-verksamhet med många sökanden och få platser. Visserligen har antalet svenska 

klassiskt skolade musiker med tillräcklig kompetens minskat på senare år, men det 

kompenseras av ett ökat antal utländska sökanden vilka kan flytta till Sverige.  Ålder är inget 

som diskuteras vid provspelningar eller provsjungningar. Kvaliteten är den avgörande faktorn 

för anställning, menar Respondenten.  

Respondenten talar inte om viljan att välja att jobba kvar på arbetsplatsen, att sluta för att 

“göra något annat” diskuteras inte vid intervjutillfället. 

Friskvård finns på gängse sätt med bidrag på 1500 om året och gym och andra aktiviteter 

finns på arbetsplatsen. Vissa vanligt förekommande arbetsskador så som tinnitus och 

förslitningsskador adresseras genom utbildning, ergonomiska insatser och hörselskydd. 

Kompetensutveckling bedrivs mest på individnivå och varje anställd har en pott till sitt 

förfogande som ofta används för lektioner eller coachning. Ibland går vissa grupper ihop och 

ordnar fortbildningsresor och liknande.  

 

Gävle Symfoniorkester 2014-05-08 

 

Gävle symfoniorkester bildar tillsammans med Gävle konserthus en organisation i kommunal 

regi. Det finns ca 67 anställda varav 52 är musiker. De övriga är administrativ personal. Vid 

arbetstoppar eller särskilda projekt tar man in extra anställda. Respondenten är orkesterchef. 

Resultat 

 

Respondenten säger att man inte använder begreppet age-management i organisationen, men 

att problemställningen är bekant och i viss mån aktuell i organisationen. Man har tidigare haft 

en pensionsålder på 63 år för musikerna, men efter lagändringen, kan musiker fortfarande 

välja att gå i pension vid 63 år men har rätt att stanna till 67 år.  

Medelåldern i orkestern är nu ca 45 år, men förväntas sjunka de närmaste åren då flera 

medarbetare förväntas gå i pension. Eftersom organisationen är liten får även få nyanställda 

stor inverkan, särskilt eftersom nyanställda musiker ofta är unga.  

De flesta av de som nu går i pension har arbetat större delen av sitt yrkesliv i orkestern. Detta 

är i förändring, menar respondenten som tror att t.ex. större andel utländska musiker ökar 

rörligheten.  

Viss problematik rörande stigande ålder finns. Yrket är i hög grad prestationsinriktat och för 

vissa individer kan det vara svårt att hålla önskad kvalitet ända upp till pensionsåldern. Detta 

är kan variera mycket beroende på instrument och position. T.ex. är en solo-flöjtist mycket 

mer exponerad än en tutti-violinist och kraven på denne blir följaktligen högre. I detta 

hänseende försöker ledningen föra en dialog med berörda. En lösning som tillämpats vid ett 

par tillfällen är att en solomusiker som börjar känna att pressen blir för betungande, byter 

tjänst till en tutti-plats när tillfälle ges. Respondenten påpekar vikten av att detta sker i 
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samförstånd, både för att det kan vara mycket känsligt för individen och för att det finns 

arbetsrättsliga aspekter. En annan lösning kan vara att man vid särskilt krävande uppgifter tar 

in en frilansande musiker för denna.  

 

Fortbildning och kompetensutveckling bedriver man som många andra liknande 

organisationer på individ- eller gruppnivå och kan röra sig om gästlärare eller 

utvecklingsresor. Förutom detta använder man sig sedan några år tillbaka av 

personlighetsanalyser för att utveckla samarbetet i gruppen. Modellen som används är IPU, 

som utvärderar styrkor och svagheter, och som hjälper de medverkande att förstå sina och 

andras drivkrafter. Detta arbete har ökat samarbetsförmågan i gruppen, berättar respondenten. 

Även i förhållande till prestations- och åldersrelaterade frågor kan det underlätta, då dessa 

ofta är mycket känsliga att diskutera och underlättas av det öppnare klimatet.  

Organisationen ser inga omedelbara problem att rekrytera musiker, inte minst pga av att  

många europeiska orkestrar lagt ner och att det därför finns många duktiga musiker som 

söker jobb. 

 

Mindmatter - genomförd 2014-04-10 

Företaget är ett fåmansbolag med säte i Göteborg. 

Företaget består av psykologer, psykoterapeuter och organisationsutvecklare som arbetar med 

mänsklig utveckling och behandling. Man arrangerar utbildningar och arbetar med utveckling 

och lärande i organisationer. 

Respondenten är psykolog med mångårig erfarenhet. 

Intervjuresultat 

Erfarenheter av åldersrelaterade problem i organisationer: 

Företaget har erfarenhet av utvecklings- och problemlösningsarbete i organisationer i många 

olika branscher.  Man har jobbat mycket med kreativa organisationer och 

forskningsorganisationer, men även med andra företag, kommuner och landsting 

Respondenten beskriver bl.a. en situation där förändrade pensionsvillkor gjort att man som 

individ i en organisation måste jobba kvar av ekonomiska skäl utan att ha möjlighet att 

prestera enligt verksamhetens behov. Detta var komplicerat men hade det positiva med sig att 

det fanns ett gemensamt intresse från alla parter att hitta lösningar. 

Respondenten berättar att de inte egentligen arbetar med att lösa de strukturella problem i 

detta hänseende, utan att de kommer in och hjälper till att lösa samarbetsproblem som kan 

uppstå i kölvattnet av dessa. 

Kompetens, kompetensväxling, motivation: 

Respondenten menar vidare att det finns ett resursslöseri i detta sammanhang och ger ett 

exempel på “vad man blir gammal på”. Han refererar till psykologutbildningen där tidigare 

den psykodynamiska modellen varit dominerande. Under en ganska kort tidsrymd ändrades 

landstingens rekommendationer till att börja använda kognitiv beteendeterapi, KBT, vid 

behandlingar. Även inriktningen på utbildningen ändrades. Resultatet blev att relativt 
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nyutexaminerade psykologer blev plötsligt “gamla” eftersom deras kunskap var inaktuell. En 

person kunde ha “för gammal” kompetens fast denne var relativt nyutexaminerad. 

Ett ytterligare perspektiv är den starka identifikationen med yrkesrollen. Att vara skolad in i 

sin identifikation skapar en ytterligare komplikation med att besitta föråldrad kunskap som 

inte längre behövs. 

 

Respondenten diskuterar kring hur äldre kan vara tillgängliga och efterfrågade i en 

organisation, vilket gör att de känner sig behövda. Om man inte är behövd uppstår 

motivationsproblem långt innan individen blir gammal. Han menar att genom att utnyttja 

kompetensen hos äldre för att stärka de yngre så borde det bli en vinst hos båda 

ålderskategorierna, vilket i sin tur gynnar företagets effektivitet och resursutnyttjande. 

Respondenten menar att många organisationer lidar av ledarskapsbrister och att även 

åldersproblematiken bör kunna adresseras genom utveckling av denna. Många företag 

tillämpar modeller och lösningar utan att först göra en analys av den aktuella 

problemställningen. Han illustrerar med exempel från en organisation där formuleringen av 

ett individproblem har utgått från organisationens syn och inte utifrån individen. Man borde i 

stället fråga sig varför folk gör som de gör, säger respondenten. 

När är man gammal? 

Vi diskuterar vidare vad det är som gör att en individ är gammal och funderar kring om fokus 

borde ligga på det som fungerar och utgå från det i stället för det som inte fungerar. Att pröva 

det gamla i en nyare kontext kan vara en väg framåt. 

Att en individ presterar och beter sig som denne uppfattar sig själv i en viss ålder och 

bemötandet från andra skapar hur man uppfattar sig själv. Om en person hela tiden möts av 

synen att vara äldre så “blir man äldre” och beter sig äldre. 

Att växla ut kompetens 

Vi diskuterar vidare kring kompetensväxling och att det sker efter en viss ålder. Många 

företag pensionerar medarbetare för att ta in yngre medarbetare i stället.  Vi undrar om 

företagen har räknat på alternativet. Vad kostar kunskapen som företagen blir av med? Visst 

är unga mer utbildade idag, men nätverk och erfarenhet glöms kanske bort att tas med i 

kalkylen. 

Får en organisation den påfyllnad som behövs om äldre medarbetare växlas ut baserat på 

ålder? Hur fångas den kompetens upp som finns utan att bry sig om åldern? 

Respondenten menar att genom att medvetet blanda de yngsta med de äldsta och ge dessa 

tydliga riktlinjer och uppdrag gentemot varandra, så skulle kompetens kunna överföras 

mellan äldre och yngre och vise versa. 

Respondenten berättar också om risken med ”att ta hand om”. Han var involverad i en 

neddragningsprocess i ett större svenskt teknikbolag och beskriver två chefer som med olika 

stil fick helt olika resultat i sina respektive organisationer. Den ene var helt öppen med vad 

som hände och rekommenderade sina medarbetare att söka nya jobb, den andre, som kunde 

betecknas som mer omhändertagande, var noga med att påpeka för alla att man skulle se till 
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att det blev så bra som möjligt för alla och att ingen skulle bekymra sig. Den förste löste sin 

avdelnings problem relativt fort, medan den senare hade kvar 60 % av medarbetarna i 

åtgärder när neddragningen sattes i verket. Den förste uttryckte också även före processen tro 

på sina medarbetares kompetens och kunde t.ex. föreslå jobb att söka, även utanför den egna 

organisationen. 

Att lära och utvecklas 

Samtalet flyter på kring om man får lov att göra fel i företag och organisationer. I 

meritokratier kan det finnas en rädsla för att erkänna brister och misstag.  Om någon märker 

att man har problem att leverera, kanske man försöker mörka detta i stället för att föra en 

öppen diskussion om det och därigenom ha möjligheten att göra något åt det. Detta kräver 

både individuellt mod och en tillåtande kultur. 

Vidare kommer vi in på vikten av att fokusera på det som är utvecklingsbart och positivt och 

respondenten har goda erfarenheter av det kompetensbaserade synsättet. Lean-arbetssättet 

beskrivs där ett lärande ingår som en naturlig del. 

 

Respondenten diskuterar kring risker av att låsa fast händelser till en viss ålder och att 

människor ständigt behöver vara nyfikna och gå utanför sin vardag. Personer “checkar ut” om 

de inte tror att de kan eller får påverka. Engagemang är framåtriktat. ”Nyfiken kan man inte 

vara på något man vet.” Om jag tror att jag kan nå någonting så vill jag oftast försöka. 

Ålder och pension 

Subjektiva reflektioner - Tidigare hördes oftare att folk ville gå i pension vid 55 år och att det 

betraktades som ”glassigt”. Det gör man inte längre.  änniskor vill ha sysselsättning och 

vara behövda. 

Mäta prestationer 

Vi diskuterar vidare kring varför man levererar en viss tjänst och hur man tänker på sin kund, 

hur mäter man nöjd kund inom kultursektorn? Inom en försäljningsorganisation är det lättare. 

Att låta människor växa genom att inte alltid vara omhändertagande som arbetsgivare. Att 

jobba mot gemensamma mål och visioner och låta människor ta ansvar och egna beslut är 

positivt och gör att människor växer. 

Samarbete 

Respondenten avslutar med att framhålla vikten av att organisationer blir bättre på att 

samarbeta. Det skulle hjälpa att lösa många problem även de åldersrelaterade.  

 

TRR Trygghetsrådet 2014-05-05 

TRR är en icke vinstdrivande stiftelse. TRR arbetar med företag och medarbetare vid 

omställningar som leder till att tjänstemän blir uppsagda pga arbetsbrist. Verksamhetens mål 

är att tiden mellan två anställningar/en anställning och start av eget företag ska bli så kort, 

effektiv och meningsfull som möjligt. Stiftelsen har cirka 250 medarbetare och finns på drygt 
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40 platser över hela landet, huvudkontoret ligger i Stockholm. Cirka 32 000 företag med 850 

000 medarbetare är anslutna till TRR. 

Intervjupersonen är rådgivare med mångårig erfarenhet av omställningsarbete. 

Intervjuresultat 

Begreppet Age Management. 

Respondenten har sedan tidigare hört talas om begreppet Age Management utifrån det 

begrepp vi använt. Företaget som respondenten arbetar på träffar människor vid olika 

omställningssituationer, man kan vara på väg ut på arbetsmarknaden men fortfarande anställd 

eller mellan två jobb t ex. 

Respondenten träffar ett bredare spektra av åldrar som kommer ut i arbetslöshet idag än förr. 

Det kommer fler yngre, medelåldern har sjunkit något. Fler som kommer till TRR idag har 

akademisk utbildning än förr, respondenten tror att detta beror på flera saker. Dels är 

människor generellt sett bättre utbildade, man har en högre teoretisk utbildning. Dels att 

företag/arbetsgivare jobbar tidigare med omställning och omplanering av arbetsstyrkan vid 

ekonomisk nedgång. 

Respondenten beskriver att konjunkturcyklerna i samhället är snabbare idag vilket gör att 

företagen reagerar snabbare, oavsett om det gäller anställda direkt på ett företag eller på ett 

bemanningsföretag. 

Respondenten trycker på vikten av att hålla sig anställningsbar, att hela tiden hålla sig 

uppdaterad. Vissa grupper som t ex akademiskt utbildade personer som är civilekonomer 

eller civilingenjörer är mycket gångbara och får ganska lätt nytt jobb. 

 

Företagsperspektiv 

 

Arbetsgivare är inte så omhändertagande idag som t ex på 60-talet. “Omställning är en 

naturlig del av ett företags vardag” idag och i omställningen ingår alla kategorier anställda 

oavsett ålder. 

Vi fortsätter att prata kring frågan om “att vilja jobba längre” och att en mer rörlig 

pensionsålder gynnar alla äldre. Det är inte så vanligt att någon är “för gammal” eller att man 

hör någon arbetsgivare reflektera kring ålder som ett hinder. I undantagsfall skulle kunna vara 

någon som är närmare 65 år. Respondenten menar att om man är aktivt arbetssökande och 

talar om kompetens, vad man är bra på och vad man kan göra för företaget så är man attraktiv 

oberoende av ålder. Företagen tittar helt enkelt främst på kompetens. 

Vid en generationsväxling kanske ett företag har många äldre och behöver fylla på med andra 

åldrar snarare än att man ser att åldern i sig är ett problem. 

 

Individperspektiv 

 

Vi pratar vidare kring ålder och att vi tror att ålder kommer att bli mindre viktigt. En del 
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individer kommer att vilja jobba vidare efter 65 år, en del vill sluta tidigare. 

Respondenten pekar på själva arbetssituationen, att det ställs förväntningar på heltid och 

ibland också övertid vilket inte attraherar alla. Äldre lockas inte av heltid på samma sätt, att 

jobba deltid eller flexibelt tror respondenten skulle locka äldre att vara kvar i arbetslivet. 

Att titta på arbetslivet utifrån livet och inte enbart utifrån arbete menar respondenten är 

viktigt. Vi pratar vidare om att vara behövd och att människor vill bidra och vill vara 

behövda. Kan man bidra på ett flexibelt sätt på en arbetsplats gynnar det både individ, 

samhälle och företag. 

”Människor vill känna sig värdefulla!” 

Vad behövs för att jobba kvar, utöver fysisk arbetsmiljö? Skulle det vara möjligt att göra ett 

komplett karriärskifte mitt i livet? Respondenten menar att det kan vara svårt, det behövs 

någon som stöttar in i en ny roll, en mentor - någon som tror på dig, annars konkurrerar du 

om jobbet med någon som har både teoretisk kompetens och erfarenhet. Interna karriärvägar 

skulle kunna lösa sådana initiativ där man för strukturerade, framåtriktade samtal. 

Respondenten menar att det kan vara svårt för ett företag att genomföra detta generellt pga av 

att det kan vara för dyrt eller resurskrävande. 

Vi fortsätter samtalet kring individers förändringsvilja, alla vill inte förändras, vissa kan bli 

rädda och känna ’ett hot’ vid krav på förändring.  an vill känna sig trygg och behövd, man 

vet vad man kan och har. 

“Det är lättare att prata om förändring än att genomföra förändringen - eller att förändra sig 

själv”. 

Framtiden, kommer vi att jobba till 70 år, 75 år funderar vi. Vi summerar att det kan bli så 

men inte gälla alla. 

Vi pratar om kompetensbrist och om att företagen pratar om en framtida brist. Detta kanske 

inte är något som respondenten kommer i direkt kontakt med. Emellertid så finns det vissa 

typer av jobb där viss kompetens är en otrolig bristvara. 

 

Respondenten menar att vi ser en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och tar några exempel 

då människor flyttar dit en viss typ av kompetens behövs, t ex spanska läkare, men också 

andra exempel. Vi summerar oss med att kompetens är efterfrågad, ålder är av mindre vikt. 

Flexibla arbetssätt är nog det enda sättet för att skapa förutsättningar för människor arbeta 

högre upp i åldrarna. Arbetsgivare är och kommer inte att vara så omhändertagande, det är 

inte företagets ansvar att en medarbetare utbildar sig. Man måste själv ansvara för att utbilda 

sig vidare, kompetensnivån höjas och utvecklas kontinuerligt.  
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Bilaga 4 

Åldersrelaterade händelser kopplat till ”pension” i Sverige
18

. 

Källor: Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Collectum, Lagen Om Anställningsskydd, 

Luftfartsverket, kollektivavtalen ITP, KAP-KL och AIP samt egen specialistkunskap. 

 

41 år: tidigare pensionsålder för dansare (AIP). 

52 år: tidigare pensionsålder för sångare (AIP). 

55 år: Enligt skattelagstiftningen har man rätt att ta ut privat pensionssparande och 

tjänstepension såsom pension. Denna beläggs med skatt på pension och inte inkomst av tjänst 

(Skatteverket). 

58 år: Pensionsålder brandmän (KAP-KL). 

60 år: tidigare pensionsålder piloter (Luftfartsverket). 

60, 63 år: tidigare pensionsålder för musiker, beroende på arbetsgivare (AIP). 

61 år: Den tidigaste åldern att lyfta allmän pension (Pensionsmyndigheten). 

62 år: I vissa tjänstepensionsavtal, t.ex. inom ITP2-avtalet (27 000 arbetsgivare i Sverige 

omfattas av denna), finns en möjlighet att utlösa en försäkring som gör att pensionen 

slutbetalas intill 65 år, detta gäller om man slutar i pensioneringssyfte. 

63,4 år: Genomsnittlig pensionsålder från arbetslivet 2013 (Pensionsmyndigheten). 

 
65 år: Som anställd omfattas man inte längre av Lagen om anställningsskydd, LAS, man kan 

inte bli varaktigt sjukersatt eller uppbära A-kassa. Inbetalningar och avsättningar till 

kollektivavtalade tjänstepensioner upphör vanligtvis (LAS, ITP, AIP). 

Arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgifter för anställda över 65 år (Skattelagstiftningen). 

 
67 år: Rätten att kvarstå i tjänst upphör. Man kan arbeta ytterligare om man träffar 

överenskommelse om detta (LAS). 
 
 
 
 
  

                                                      
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lderspension_i_Sverige 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lderspension_i_Sverige
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Bilaga 5  

Tillämplig lagstiftning 

Två lagar är särskilt relevanta i förhållande till Age Management; diskrimineringslagen och 

lagen om anställningsskydd, LAS. Respondenter har vid intervjuerna hänvisat till bägge och 

diskrimineringslagstiftningen, som är tillämpbar inom hela EU, nämns av forskare såsom t.ex 

Walker. 
 
Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att, direkt eller indirekt, diskriminera någon på 

grund av ålder inom arbetslivet eller utbildningsväsendet. Det finns dock flera undantag, 

särbehandling på grund av ålder kan enligt lagen göras om den har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Ett exempel är att den 

som fyllt 67 år kan fortsätta arbeta men arbetsgivaren har trots diskrimineringslagen rätt att 

avsluta anställningen utan att behöva motivera det. 

Lagen om Anställningsskydd, LAS 

Lag om anställningsskydd (1982:80), förkortat LAS, är den lag som skyddar arbetstagare vid 

uppsägningar och avskedanden. Lagen reglerar villkoren vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist och att detta ska ske enligt en viss turordning, vilket benämns 

“Turordningsregeln”. Turordningsregeln återfinns i 22 § LAS och innebär att arbetstagare 

med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid 

under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Vid lika anställningstid 

ger högre ålder företräde. En turordningslista upprättas enligt LAS normalt per driftsenhet. 

 

Rätten att jobba till 67 år 

Fr.o.m. den 1 september 2001 har arbetstagare, genom en tvingande regel i lagen om 

anställningsskydd (LAS), rätt men inte skyldighet att stanna kvar i anställningen till utgången 

av den månad då han eller hon fyller 67 år. Regeln är tvingande utan undantag. Det görs 

alltså inget undantag för några yrkesgrupper. Det finns inget krav på att arbetstagaren måste 

ansöka om eller på något annat sätt meddela att han/hon vill kvarstå i anställningen efter 65 

år. Fr.o.m. den 1 september 2001 är det inte längre möjligt att träffa avtal om att arbetstagare 

är skyldiga att avgå innan de fyllt 67 år. Det gäller såväl kollektivavtal som enskilda avtal. 

 
 

https://lagen.nu/1982:80
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upps%C3%A4gning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upps%C3%A4gning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avskedande
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Bilaga 7. Efterforskningar efter genomförda intervjuer. 

Busschaufförer, en grupp som har äldre medarbetare? 

Vid kontakt med ett större bussbolag i Göteborg framkom det att man inte har 

åldersrelaterade problem och att rekrytering inte är kopplad till åldersstrukturer eller 

åldersproblem. Man ser i stället ett kompetensproblem då bussföraryrket idag är ett service-

yrke och man ser bussresenärer som kunder. Därmed förväntas chaufförerna ge god service 

till resenärerna och inte bara en transport. Likaså förekommer skiftarbete och obekväm 

arbetstid vilket inte alltid uppskattas. Vidare menar respondenten att det är väldigt dyrt att 

utbilda sig till busschaufför, prisbilden är upp emot 65 000 - 70 000 kronor vilket en yngre 

person sällan investerar. Bussbolaget samarbetar med arbetsförmedlingen i olika slags 

omställningsprojekt i syfte att utbilda och rekrytera busschaufförer. Vi valde att inte 

genomföra ytterligare fördjupning i ämnet (kroken?). 

F-skattsedel kopplad till äldre personers arbete. 

F-skattsedel innebär att en person öppnar en enskild firma, ett av kraven är att ha flera kunder 

och inte vara knuten till endast ett företag
19

. Vid diskussion med en kollega på som är 

skattejurist på Volvo Cars kring frågan menade hon att en tidsbegränsad timanställning borde 

lösa möjligheten att vara kvar i viss typ av anställning och att detta borde vara tillräckligt. Vi 

har inte för avsikt att utreda frågan ytterligare i denna rapport.  
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