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Sammanfattning	
	
Titel: Age Management - Nyckeln till ett längre arbetsliv?  

En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiella effekter till följd av en höjd pensionsålder  
 

Författare: Caroline Berndtson, Louise Kjellin och Anna Melin 
 

Handledare: Peter Gustavsson 
 

Nyckelord: Age Management, äldre arbetskraft, höjd pensionsålder 
 

Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt 

tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop 

under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. Därav blir införandet av en höjd 

pensionsålder aktuellt för att behålla välståndet i Sverige. Enligt Statens offentliga utredningar (2012:28) finns 

god grund för antagandet att arbetstagare kommer kunna stanna kvar längre i arbetslivet. Emellertid menar 

Arbetsmiljöverket (2016) att vissa fysiskt krävande arbeten kan vara svårt för en äldre arbetskraft att utföra. 

Utvecklingen i samhället pekar mot att ett införande av en höjd pensionsålder kommer bli verklighet, ett faktum 

som gör att Age Management blir allt mer aktuellt i och med att människor kommer stanna kvar i arbetslivet upp 

i en högre ålder än tidigare. Det kan då behövas mer konkreta verktyg för att hantera en åldrande arbetskraft i 

praktiken av den orsaken att de potentiellt sett kan ha andra behov som bör tillgodoses för att få äldre 

medarbetare att stanna kvar i yrkeslivet längre. Den forskning som finns idag kring Age Management har 

framförallt bedrivits på individnivå, mindre forskning finns kring hur eventuella förändringar skulle hanteras på 

ett organisatoriskt plan, varför den här studien ämnar belysa hur organisationer skulle hantera ett scenario där 

äldre stannar på arbetsplatsen längre. 
 

Syfte: Syftet med studien är att genom en kvalitativ ansats analysera hur företag arbetar med Age Management 

idag och vilka effekter en höjd pensionsålder skulle medföra. Det för att kunna avgöra huruvida Age 

Management skulle kunna användas som ett verktyg för att hantera eventuella utmaningar som skulle kunna 

uppstå vid införandet av en höjd pensionsålder.  
 

Genomförande: Studien är fenomenologisk och karaktäriseras av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Empirin har 

samlats in genom ett målstyrt urval. Sammanlagt har elva fallföretag och fyra andra relevanta aktörer 

intervjuats. 
 

Slutsats: Studien resulterar i slutsatsen att en höjd pensionsålder kommer påverka företagen inom följande 

områden: kompetens, hälsa, attityder och arbetsmiljö. Den definitiva slutsatsen är att det finns ett behov av Age 

Management som ett managementverktyg då arbete med Age Management kommer bidra mot ett mer hållbart 

arbetsliv där sannolikheten är större att äldre medarbetare kommer välja att vara yrkesverksamma de extra åren 

en höjd pensionsålder skulle innebära.  

 
 
 
 



	
	
	 	



Abstract	
	
Title: Age Management - The Key to a Longer Working Life? 

A Study Regarding a Sustainable Work Life and the Potential Effects of an Increased Retirement Age 
 

Authors: Caroline Berndtson, Louise Kjellin och Anna Melin 
 

Supervisor: Peter Gustavsson 
 

Keywords: Age Management, elderly workforce, increased retirement age 
 

Background: People live increasingly longer lives. Compared with the average life expectancy in Sweden, 

which has been steadily increasing over time, the retirement age has remained relatively constant. This means 

that a pension that has been earned during the same amount of working years now has to be able to cover more 

years of living. Hence, the introduction of an increased retirement age is timely, and required in order to 

maintain economic comfort in Sweden. According to the Government’s Public Investigations (2012:28), there 

are good grounds to make the assumption that workers will be able to stay longer in the workplace. However, 

the Work Environment Authority (2016) believes that some physically demanding work could become difficult 

for an elderly workforce to perform. Development in society points to the fact that an increased retirement age 

will become reality, which means that Age Management is becoming increasingly relevant as people will stay in 

the work life up to a higher age than before. There may be need for more concrete tools in order to handle an 

older workforce in practice, since they may have other needs that should be met in order to make older 

employees stay longer in the labor market. The research currently available on Age Management has been 

conducted primarily at an individual level. There is less research concerning changes that need to be made at an 

organizational level, therefore this study aims to illustrate how organizations would handle a scenario where 

elderly people stay at the workplace up to a higher age. 
 

Purpose: The purpose of the study is to, through a qualitative approach, analyze how companies work with Age 

Management today and what effects an increased retirement age would lead to. This is done in order to be able 

to determine whether Age Management could be used as a tool to handle any challenges that might arise when 

introducing an increased retirement age. 
 

Completion: The study is phenomenological and characterized by a qualitative approach. The empirics has 

been collected through goal-driven selection. Eleven case companies and four other relevant parties have been 

interviewed in total.  
 

Conclusion: The study results in the conclusion that an increase in retirement age will affect companies in the 

following areas: competence, health, attitudes and working environment. The definitive conclusion is that there 

is need for Age Management as a management tool as work with Age Management will contribute towards a 

more sustainable working life, where the likelihood will be greater that older employees will choose to stay in 

the working life the extra years an increase in retirement age would mean. 

 

 

 



 

 

  



Ordlista 
Age Management:   

Age Management har definierats på flera olika sätt och det är inte helt 

vedertaget hur det används i dagen samhälle. Nedan följer ett citat på en 

tidigare definition av begreppet:   

 

 

“Age management requires taking the employee’s age and age-

related factors into account in daily work management, work 

planning and work organization; thus everyone—regardless of age—

can achieve personal and organizational targets healthily and safely” 

- Ilmarinen, 2006, s. 120 

 

Vi har definierat Age Management som en ledarskapsteknik där hänsyn tas 

till medarbetarens individuella kompetens snarare än att en viss 

arbetsförmåga kopplas till dennes ålder. Det handlar om att se individen och 

inte åldern, men att i sitt ledarskap ändå ta hänsyn till att medarbetare kan ha 

olika behov beroende på sin biologiska ålder. I studien kommer vi att 

fokusera på hanteringen av äldre medarbetare i organisationer när vi talar om 

Age Management även om begreppet innefattar alla åldersgrupper.  
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1 Inledning	 	 		 		 	

Det här inledande kapitlet ger en överblick över studiens ämne innehållande bakgrund, 

problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras 

avgränsningar, målgrupp samt tänkt bidrag. 

  
Den första personen som kommer leva i 200 år är med största sannolikhet redan född 

(Olsdotter Arnmar, 2013). Sverige har haft en konstant ökning i medellivslängd sedan 1860 
och den fortsätter att öka (Hemström, 2012). Kadefors (2012) menar att om Sverige ska 

behålla samma sysselsättningsgrad av arbetskraft som råder idag kommer svenskarna 
behöva arbeta längre med tanke på den ökande medellivslängden av Sveriges befolkning. År 

2017 presenterades ett förslag från regeringen om att höja pensionsålder från 67 år till 69 år 
(Regeringen, 2017) vilket har väckt stor debatt (Tallberg & Carlsson, 2018). Att höja 

pensionsåldern kan medföra utmaningar och det kommer förmodligen krävas mer fokus på 

hur äldre hanteras i arbetslivet idag om medarbetare ska kunna arbeta längre. I samband 
med det här har begreppet Age Management tagits fram, vilket innefattar hur företag 

arbetar med sina anställda genom olika åldersmedvetna fokusområden. Definition av 
begreppet Age Management går att finna i ordlistan.  

1.1 	Bakgrund		
SCB (2017) visar underlag på att människor idag lever allt längre. Jämfört med 
medellivslängden i Sverige som ökat med drygt 26 år sedan allmän pension infördes år 1914 

(SCB, 1914; SCB, 2017) har pensionsåldern hållit sig relativt konstant. När den allmänna 
pensionen infördes i Sverige var den 67 år och senare infördes möjligheten till förtida uttag 

från 63 års ålder (Riksdagen, motion 1973:75). År 1976 sänktes i själva verket 
pensionsåldern till 65 år och i samma beslut infördes även en rörlig pensionsålder 

(Riksdagen, proposition 1975:97). Ett av motiven till att sänka pensionsåldern var att andra 

länder hade en lägre pensionsålder (Riksdagen, motion 1974:1310), men det gjordes även 
ur ett ekonomiskt perspektiv för att underlätta för de med fysiskt tungt arbete samt att det 

skulle minska förslitning av människor (Riksdagen motion, 1973:23).  
 

Idag gäller fortfarande pensionsåldern 65 år i Sverige, men det finns i själva verket inte 
någon fast pensionsålder (Pensionsmyndigheten, 2017). Det som dock sker när en individ 

fyller 65 år är att om personen får sjukersättning eller är arbetslös upphör det stödet (ibid). 

Pensionen i Sverige består oftast av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat 
sparande (Pensionsmyndigheten, 2018). Från det år en individ fyllt 55 finns möjlighet att 

börja ta ut tjänstepension samt privat pension, dock gäller inte det i offentlig sektor 
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(Pensionsmyndigheten, 2017). Tjänstepension kan fås utöver den allmänna pensionen och 

betalas in av arbetsgivaren och bestäms enligt överenskommelse mellan fack och 

arbetsgivare och direkt med den anställde (Pensionsmyndigheten, 2018). Den allmänna 
pensionen finansieras av staten och är baserad på vad individen tjänat när personen 

arbetat, och summans storlek baseras på livsinkomsten (Amf, 2018). Det går även att spara 
själv i form av privat sparande (ibid). Vid 61 års ålder får du som svensk medborgare börja 

ta ut allmän pension (Pensionsmyndigheten, 2017). Vidare är det först när du fyller 67 år 
som du inte längre omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS) och kan då 

tvångspensioneras om du inte ingår något annat typ av avtal med din arbetsgivare (ibid).  

 
Lagen om anställningsskydd, LAS (SFS 1982:80), behandlar förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare och finns till för att skydda arbetstagarna på 
arbetsmarknaden vad gäller anställningar och uppsägningar. I lagen återfinns bland annat 

bestämmelser angående uppsägningstider, turordning vid uppsägningar samt när en 
visstidsanställning övergår i en fast anställning (SFS 1982:80). LAS omfattar arbetstagare 

till och med utgången av den månad då individen fyller 67 år och hen har rätt att kvarstå 
anställning tills dess (ibid). Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till 

LAS genom att de har specifika avtal för turordningen vid uppsägningar och längre 

uppsägningstid (Fackförbund, 2018). Att vara medlem i ett fackförbund kan även innebära 
att arbetstagaren får hjälp att löneförhandla eller med andra regler angående anställningen 

och arbetsmiljön (Arbetsmiljöupplysningen, 2018). En fackförening är en frivillig 
organisation för anställda inom en specifik yrkesgrupp där de kan gå ihop för att förbättra 

sina arbetsvillkor (ibid). Vilken fackförening du som arbetstagare tillhör beror på vilket 
företag du arbetar på samt branschen företaget är verksam inom och där är LO en av största 

fackföreningarna för kollektivanställda. Arbetsgivarna i sin tur är organiserade i 

arbetsgivarorganisationer som representerar arbetsgivarens intressen gentemot 
fackföreningar och arbetstagare. För arbetsgivarna är Svenskt Näringsliv en stor aktör. 
 

Statens offentliga utredningar (2012:28) hävdar att det finns god grund för antagandet om 
att arbetstagare kommer kunna stanna kvar längre i arbetslivet. Enligt Skoglund och 

Skoglund (2009) har äldre medarbetare mer arbets- och livserfarenhet, högre social 
kompetens och bättre samarbetsförmåga i jämförelse med yngre kollegor, samtidigt som 

lojalitet, människokunskap, självständighet och konflikthantering förbättras med ökad 

ålder. Vidare hävdar Skoglund och Skoglund (2009) att biologisk ålder därför är en 
opassande måttstock på en individs arbetsförmåga och att hänsyn snarare måste tas till 

andra individuella faktorer. Arbetsmiljöverket (2016) tog med hjälp av en grupp forskare 
fram en undersökning som i likhet med tidigare källor påtalar att människor blir friskare 

och därmed har möjlighet att stanna kvar längre i arbetslivet. Dock menar de att vissa 
fysiskt krävande arbeten kan vara svåra för en äldre arbetstagare att utföra (ibid). En annan 
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rapport från Arbetsmiljöverket (2012:10) presenterar statistik från Försäkringskassan, som 

visar att sambandet mellan sjukfrånvaro kopplat till olyckor på arbetsplatsen ökar när 

åldern hos arbetarna stiger. 
 

I och med uppkomsten av frågor rörande en höjd pensionsålder och initiativ till att 

människor ska stanna längre i arbetslivet har ett begrepp som Age Management skapats. 
Konsulterna Barbro Skoglund och Caj Skoglund från företaget Age Management i Sverige 

AB var först med att arbeta med begreppet i en svensk kontext och gjorde då en 
översättning av Age Management till åldersmedvetet ledarskap (Skoglund & Skoglund, 

2009). De har tillsammans med Vattenfall Services Nordic AB utfört ett grundläggande 

arbete inom åldersmedvetet ledarskap då företaget upplevde att flertalet äldre medarbetare 
valde att gå i pension tidigt på grund av en bristande motivation till arbetet (Skoglund & 

Skoglund, 2007). Efter projektet bedömde chefer på Vattenfall Services Nordic AB att det 
fanns mycket att vinna på arbete med åldersmedvetet ledarskap ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv, likväl som attityd- och värderingsmässigt (ibid). Företagsekonomiskt ansåg de 
sig vinna på att behålla anställda med hög produktivitet längre (ibid). Projektet kan ses som 

ett startskott för mer arbete med Age Management i Sverige och var en av anledningarna 
till att vi fick upp intresset för ämnet.  

 

Den forskning som finns kring Age Management idag belyser framförallt hur en åldrande 
befolkning hanteras på det fysiska och psykologiska planet. Mindre forskning finns kring 

hur eventuella förändringar till följd av en höjd pensionsålder skulle hanteras av svenska 
företag och vilka åtgärder som behöver tas för att arbetstagare ska vara yrkesverksamma 

längre. Vi anser att det är relevant att undersöka hur organisationer skulle hantera ett 
scenario där äldre stannar på arbetsplatsen längre. Genom att undersöka det här anser vi 

att vår studie skulle kunna bidra med stöd till företag när det kommer till hantering av en 

höjd pensionsålder och vi hoppas att studien kommer kunna bidra med en konkretisering 
av begreppet Age Management då det i dagsläget inte är allmänt känt bland svenska 

företag. Vi hoppas vidare att genom studien kunna avgöra huruvida Age Management 
skulle kunna användas som ett managementverktyg hos svenska företag för att kunna 

hantera införandet av en höjd pensionsålder. Enligt våra efterforskningar finns brist på 
forskning och tidigare studier som är inriktade mot det organisatoriska planet och framför 

allt i en svensk kontext då tidigare forskning främst har bedrivits på individnivå, varför 

företagsperspektivet ger en intressant infallsvinkel för den här studien. 
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1.2 Problemdiskussion		
Med grund i att medellivslängden hos den svenska befolkningen har ökat och att den 

fortsätter att göra det, är vi av åsikten om att Sveriges befolkning måste stanna kvar längre 
på arbetsmarknaden om vi ska hantera det rent samhällsekonomiskt. I nuläget måste en 

pension som samlats in under samma arbetslivslängd räcka till försörjning av fler levnadsår 
på grund av den ökade medellivslängden (Kadefors, 2012). Som tidigare nämnt har det än 

så länge inte skett någon nämnvärd förändring i pensionsålder trots att medellivslängden 

ökat successivt år efter år, vilket gör att ett eventuellt införande av en högre pensionsålder 
är ett ämne som är synnerligen aktuellt att ta upp. 

 
Regeringen lade år 2017 fram en proposition om att höja pensionsåldern från 67 år till 69 år 

(Regeringen, 2017). Enligt regeringen är det en nödvändighet att höja pensionsåldern 
(Regeringen, 2017) medan Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är emot en höjd 

pensionsålder och menar att det snarare kommer sänka anställningsbarheten hos äldre 

(Jeppson & Lemne, 2017). En höjning av pensionsåldern blir dels en ekonomisk fråga samt 
en fråga om hur kompetensöverföring hanteras i företag, samtidigt som det finns en 

problematik kring den rådande arbetsbristen bland yngre (Nystedt & Lidman, 2017). Som 
tidigare nämnt skiljer sig pensionssystemet mellan privat och offentlig sektor, och 

möjligheten att arbeta kvar längre skiljer sig även åt mellan branscher. Enligt 
Arbetsmiljöverkets rapport “Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet?” är 

potentialen större att kunna arbeta kvar längre vid kontorsarbete men i tunga industrier 

eller andra fysiskt krävande arbetsmiljöer med mer förekommande av arbetsskador kan det 
vara svårare att fortsätta arbeta längre (Arbetsmiljöverket, 2012:10).  

 
Ytterligare faktorer som påverkar de äldre på arbetsmarknaden är omgivningens och de 

andra medarbetarnas attityd mot dem. Sammantaget framstår attityden gentemot den 
äldre arbetskraften som negativ. Kadefors (2012) menar att det genom intervjuer framkom 

att äldre upplevde attityden mot dem som problematiskt, och att den också kunde påverka 
anställningsbarheten hos den berörda gruppen. Negativa attityder mot de äldre i arbetslivet 

lyfter även Arbetsmiljöverket fram (Arbetsmiljöverket, 2012:10). Där tar de upp fördomar 

som att äldre inte är lika effektiva, att de oftare är sjuka eller att de har sämre 
inlärningsförmåga. Även tidskrifter och dagstidningar lyfter detta problem. Rubensson 

(2012) skriver att de negativa attityderna mot den äldre delen av arbetstagarna saknar 
grund men är djupt rotade och Hallberg (2016) menar att det finns dåliga attityder mot 

äldre hos deras arbetsgivare. Om diskriminering mot äldre upplevs på ett företaget kan de 
bli stämda enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567), där ålder utgör en av 

diskrimineringsgrunderna.  
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Vad vi dessutom anser relevant för den här studien är att se till de äldres kompetens, då det 

kan hävdas att äldre saknar kompetens som är aktuell idag. Kadefors (2012) menar att 

bristande kompetens är ett av hindren för äldre medarbetare som vill fortsätta jobba. 
Samtidigt hävdas det att äldre inte fått ta del av kompetensutvecklingen (Sveriges 

kommuner och landsting, 2015). Här ser vi ett potentiellt problem, att de äldre vill ta del av 
ny kunskap och fördjupa sin kompetens men inte erbjuds möjligheten. Skoglund och 

Skoglund (2009) menar att de äldre påverkas negativt av beslut kring kompetensutveckling 
och även statens offentliga utredningar (2012:28) menar de att de äldre står utanför 

kompetensutvecklingen. Vidare är det i dagsläget över en miljon yrkesverksamma i Sveriges 

välfärdsyrken (exempelvis inom sjukvård och äldreomsorg), och om inga förändringar görs 
relaterat till arbetssätt, organisation och bemanning kommer det finnas rekryteringsbehov 

till år 2025 som uppgår till en halv miljon medarbetare (Sveriges kommuner och landsting, 
2015). Där står ersättningsrekryteringar för medarbetare som gått i pension för hela två 

tredjedelar av rekryteringsbehovet, vilket pekar på att rekryteringsbehoven är kopplade till 
den demografiska utvecklingen av Sveriges befolkning (ibid). Aktuellt de senaste åren är 

vad vi uppfattat 40-talisterna, en stor generation som har gått eller snart kommer gå i 
pension. Det innebär med grund i ovanstående resonemang att en ansenlig mängd 

kompetens kommer gå förlorad. Skoglund och Skoglund (2009) menar att det kommer ske 

en kraftig ökning i pensionsavgångar på bara några få år. Det här anser vi ger en intressant 
utgångspunkt för vår studie - hur organisationer arbetar med kompetensöverföring. 

 
Inom området Age Management är Juhani Ilmarinen från Finland ett tungt namn, vars 

forskning har legat till grund för identifieringen av kunskapsluckan för studien. I Finland 
skapades stora ålderspyramider i befolkningen till följd av andra världskriget, då det föddes 

väldigt många barn efter kriget som nu är på väg att lämna arbetsmarknaden (Vallerius & 

Uggelberg, 2007). Ilmarinens forskning belyser främst ur ett individperspektiv hur 
medarbetares fysiska och psykiska förmåga förändras i takt med att de åldras men belyser 

inte företagsperspektivet i större utsträckning. Här ser vi att vi kan ge ett teoretiskt bidrag i 
och med att vi riktar in oss på företags perspektiv. Mindre forskning finns kring hur 

eventuella förändringar till följd av en höjd pensionsålder skulle hanteras av svenska 
företag och vilka åtgärder företag kommer behöva ta för att deras medarbetare ska vilja 

stanna kvar i arbetslivet längre. 

 
På samhällsnivå är införandet av en högre pensionsålder absolut nödvändig om vi ska 

bevara vår välfärd (Sveriges kommuner och landsting, 2015), men är det verkligen 
genomförbart på en organisatorisk nivå i företag? Vi ställer oss frågan om det kan finnas ett 

behov av ett managementverktyg för att hantera höjningen på ett organisatoriskt plan och 
huruvida Age Management skulle kunna utgöra det verktyget. Initialt antog vi att ett nytt 

lagförslag om en höjd pensionsålder skulle innebära konsekvenser på ett organisatoriskt 
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plan, ett område det i nuläget saknas forskning kring. Vi anser att vår studie bidrar med att 

driva forskningen vidare då vi ämnar undersöka problemet närmare genom att genomföra 

ett inledande arbete med intervjuer med stora fallföretag på dagens arbetsmarknad samt 
ytterligare intervjuer med andra intressenter. Där ska vi ta reda på vilka effekter en höjd 

pensionsålder kan väntas medföra för företag samt om de kan hantera dessa förändringar 
med hjälp av Age Management. I och med att befolkningen blir äldre är det viktigt att ge 

stöd till företag med initiativ att utveckla sin verksamhet för att ta tillvara på de äldres 
kompetens och göra en smidig övergång när de går i pension.  

 

1.3 	Syfte		
Syftet med studien är att genom en kvalitativ ansats analysera hur företag arbetar med Age 

Management idag och vilka effekter en höjd pensionsålder skulle medföra för dem. Syftet 
ämnar vidare att avgöra om Age Management skulle kunna användas som ett verktyg för 

företags arbete mot ett mer hållbart arbetsliv. 

 

1.3.1 	Forskningsfrågor		

Följande forskningsfrågor är formulerade för att uppfylla studiens syfte.- joche tyckte ta 

bort!  
 

1. Arbetar fallföretagen med Age Management idag? Om ja, hur arbetar de med Age 

Management? 
2. Vad skulle en höjd pensionsålder innebära för företags arbete med Age 

Management?  
3. Behövs Age Management som ett managementverktyg vid införande av en höjd 

pensionsålder?  

1.4 Avgränsningar		
Enligt Holme och Solvang (1997) bör forskare göra en del avgränsningar för att göra en 

studie mer hanterbar. I likhet med Holme och Solang hävdar Alvesson (2011) att det är 
nödvändigt att genomföra markanta avgränsningar för att uppnå ett tillfredsställande 

resultat. I den här studien har vi därför valt att avgränsa oss till att studera företag som är 

verksamma i Sverige, och i och med det innefattas av LAS (SFS 1982:80), och kommer 
därmed inte ta hänsyn till hur det ser ut på dessa företags verksamheter i andra länder. 

Studien avgränsas vidare till att enbart undersöka större företag med över 1000 anställda, 
då det är rimligt att anta att dessa har en HR-funktion, vilket gör sannolikheten större att 

de behandlar frågor rörande Age Management. Alvesson (2011) menar att forskare med 



 7 

hjälp av mer tydliga avgränsningar kan göra studier mer hanterbara och därigenom göra 

undersökningsområdet mer greppbart. Med stöd av det här resonemanget har vi valt att 

begränsa studien ytterligare till att endast studera företags arbete med Age Management 
inriktat mot äldre medarbetare.  

1.5 	Målgrupp		
Den här studien kan tänkas vara intressant för flera målgrupper, däribland studenter, 

företag och eventuellt statsmakterna. För studenter är studien intressant för den som vill 

fördjupa sig i ämnet och få mer kunskap om hur företag hanterar frågan om höjd 
pensionsålder och Age Management-frågor i allmänhet. För företag är studien intressant ur 

flera perspektiv. Dels för att se hur andra företag hanterar åldersfrågor samt vilken vikt 
frågan kommer få i framtiden. Potentiellt kan det vara ekonomiskt lönsamt att bedriva 

program inom åldersmedvetet ledarskap då tidigare studier visat att attityden till pensionen 
förändras och att medarbetare blir mer nöjda vid sådan implementering (Skoglund & 

Skoglund, 2007). Eftersom studien har sin grund i införandet av en höjd pensionsålder bör 

den vara av intresse för statsmakterna eftersom de vill införa en högre pensionsålder 
samtidigt som studien belyser hur ett växande samhällsproblem kan hanteras i praktiken 

och eventuellt utgöra en pusselbit inför kommande beslut om förändring i arbetslivet kring 
lagarna om pensionsålder. Vi anser även att studien kan vara av intresse för alla 

arbetsmarknadens parter där fackföreningar, arbetsgivare, och individer på 
arbetsmarknaden inkluderas.  

1.6 	Tänkt	bidrag		
Den här studien är tänkt att bidra till en ökad förståelse kring svenska företags arbete med 
Age Management. Genom att applicera en höjd pensionsålder på fallföretagens arbete med 

Age Management ämnar studien även belysa huruvida Age Management skulle kunna 
utgöra ett verktyg för svenska företags hantering av införandet av en höjd pensionsålder 

och således underlätta arbetet mot ett mer hållbart arbetsliv. Dessutom hoppas studien 

bidra till en djupare förståelse och konkretisering av begreppet Age Management och hur 
verktyg skulle kunna utformas för att möta utmaningar kopplade till en höjd pensionsålder. 

Med det sagt kommer studien förhoppningsvis att lägga grund till framtida forskning 
rörande mer konkret praktisk tillämpning av Age Management i företags dagliga 

verksamhet, vilket enligt studiens författare är otydligt i dagsläget.  
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2 	Metod		 	 		 		 		 	

Följande metodavsnitt kommer presentera samt diskutera tillvägagångssättet för 

insamlingen av empiriskt och teoretiskt material med ändamål att uppfylla studiens syfte. 

Tillvägagångssättet kommer sedan att diskuteras för att ge trovärdighet till studien och 
lägga grund till analys och resultat. 

2.1 Forskningsansats	
Den här studien kommer utföras ur ett fenomenologiskt perspektiv. Om en studie 
genomförs ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär det ett försök till förståelse av 

subjektets livsvärld (Thomassen, 2007). Den här studien ämnar att göra det genom 
intervjuer med elva fallföretag samt andra framstående aktörer inom studiens 

ämnesområde för att erhålla deras perspektiv på hur införandet av en höjd pensionsålder 
skulle kunna påverka företags arbete med Age Management. En förutsättning inom 

fenomenologiska studier är subjektivitet, av den anledningen att studiefenomenet inte kan 

existera utan ett subjekt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då den här studien avser att 
undersöka fenomenet en höjd pensionsålders påverkan på Age Management och hur 

subjektet fallföretaget upplever att det skulle fungera i praktiken är ett fenomenologiskt 
perspektiv motiverat. En vanligt förekommande kritik mot användandet av ett 

fenomenologiskt perspektiv är att resultatet inte i lika hög grad kan generaliseras som vid 
användandet av ett realistiskt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011), men eftersom 

målet med den här studien snarare är att få en ökad förståelse för hur olika företag väljer att 
arbeta med frågor som rör införandet av en högre pensionsålder och Age Management och 

inte nödvändigtvis att identifiera likheter mellan fallföretagen anser vi att ett 

fenomenologiskt perspektiv är ett motiverat tillvägagångssätt. Eftersom företag arbetar 
med Age Management-relaterade frågor på olika sätt och påverkas av olika faktorer är det 

inte relevant att undersöka företagen på ett helt objektivt sätt utan målet med studien är 
istället att undersöka hur varje enskilt företag väljer att arbeta med dessa frågor. 

 
Vidare genomförs den här studien utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2011) innebär användandet av en kvalitativ ansats att fokus vid insamling av data ligger 

mer på ord än på siffror och kvantifiering som vid en kvantitativ ansats, medan Rienecker 
och Jorgensen (2014) menar att det handlar om att analysera särskilda egenskaper hos det 

som ämnas studeras. En kvalitativ studieinriktning innebär vidare att studien ofta är 
relativt ostrukturerad på grund av förhoppningen att behålla möjligheten att få fram nya 

koncept och tankar under själva insamlandet av data (Bryman & Bell, 2011). Valet av en 
kvalitativ ansats gjordes då målsättningen med den här studien är att förstå en höjd 

pensionsålders praktiska påverkan på företagsnivå och att få en ökad förståelse för den 
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sociala verkligheten hos respektive fallföretag. Denna argumentation styrks av Bryman och 

Bell (2011) som anser att den kvalitativa metoden är lämplig att använda när ett fenomen 

ska beskrivas i dess kontext för att sedan presenteras som en tolkning vilken ger ökad 
förståelse av det studerade fenomenet. Vidare stöds valet av en kvalitativ metod ytterligare 

med argumentet att studien är mer inriktad på ord och förståelse än på insamlandet av en 
stor mängd numerisk data. Det har dock riktats viss kritik mot användandet av den 

kvalitativa ansatsen på grund av att den kan vara mycket resurskrävande och därför 
resultera i ett mindre urval än önskvärt samt att det kan bli svårt att göra en generalisering 

av den insamlade data. (Jacobsen, 2002) Med detta sagt är vi medvetna om kritiken mot en 

kvalitativ ansats och kommer ha detta och eventuella följdverkningar i åtanke vid analys av 
den insamlade data. Dock anser vi att risken för att dessa negativa följdverkningar ska 

uppkomma reduceras i och med att den här studien skrivs av tre uppsatsförfattare, vilket 
innebär att vi har fler resurser att tillgå och därmed i högre grad kan hantera ett större 

urval. Vidare ämnar inte studien att generalisera resultaten och tillämpa dessa på andra fall 
utan fokus ligger snarare på att skapa en ram för vidare diskussion av frågan, varför 

problematik kring generalisering inte är aktuellt för den här uppsatsen. 

 

2.1.1 Iterativ	ansats	

Den här studiens problemställning uppmärksammades genom att vi efter en 
litteraturgenomgång identifierade en kunskapslucka inom tidigare forskning på 

ämnesområdet Age Management och dess relation till en höjd pensionsålder i Sverige. Vi 
utgick således i ett första steg från teori och tidigare studier för att utforma forskningsfrågor 

och problemformulering, vilket innebär att studien till en början haft en deduktiv ansats i 

sin utformning. En deduktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell (2011) att studien utgår 
från en teoretisk utgångspunkt som sedan prövas genom att hypoteser formuleras baserat 

på den för att testa om dess förväntningar stämmer överens med verkligheten. Dock har 
kompletterande teoretiskt material samlats in till referensramen under studiens gång, i 

synnerhet efter studiens empiriinhämtning, vilket gör att studien även uppvisar inslag av en 
mer induktiv karaktär. En induktiv ansats karakteriseras av att teoretiska koncept föds ur 

studiens empiriskt belagda iakttagelser, vilket innebär att verkligheten inte observeras med 

hjälp utav teorier utan snarare att teorier skapas utifrån det empiriska materialet (Merriam, 
1994). När en studie växlar mellan användandet av en deduktiv och induktiv ansats på det 

viset menas det att den antar en iterativ ansats (Bryman & Bell, 2011). Genom att studien 
använder en iterativ ansats är det möjligt att reducera risken för förekomsten av 

studieförsvagande nackdelar förknippade med respektive ansats. Den deduktiva ansatsen 
har bland annat kritiserats för att göra studien mer styrd av teorin (Jacobsen, 2002). 

Genom att en fullständigt deduktiv ansats med utformande av hypoteser valdes bort 
upplever vi att studien haft ett mer öppet förhållningssätt till det empiriska material som 
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samlats in och att vi inte begränsat vår möjlighet att genom våra empiriska studier 

identifiera nya observationer och fenomen. Hade studien enbart använt en deduktiv ansats 

skulle det ha kunnat resultera i att den begränsats inom ramarna för de hypoteser som 
fastställts. Å andra sidan hade vi exempelvis inte kunnat identifiera en kunskapslucka eller 

utforma empiriinhämtningen på ett effektivt och studierelevant vis om vi inte till en början 
utgått från just en deduktiv ansats och en initial litteraturöversikt.  

2.2 Studiedesign	

2.2.1 Flerfallsstudie		

En fallstudie karakteriseras av studerandet av en avgränsad grupp, ett så kallat fall. Fokus 
ligger på att utföra en grundlig studie och analys av fallet och dess kringliggande miljö 

(Bryman & Bell, 2011). Ett fall kan exempelvis vara en specifik individ, grupp, plats (såsom 

en fabrik eller ett kontor), organisation eller händelse. I den här studien kommer elva olika 
fall att studeras och jämföras, där fallen utgörs av företag verksamma i Sverige. Studien 

kommer granska hur dessa fallföretag arbetar med Age Management för att sedan kunna 
bestämma vilka effekter en höjd pensionsålder skulle kunna medföra på företagsnivå samt 

att identifiera eventuella förändringar som måste göras för att hantera äldre medarbetare. 
En sådan flerfallsstudie möjliggör jämförelse mellan fallen där det går att ställa iakttagelser 

gjorda hos de olika företagen mot varandra men även finna gemensamma nämnare 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) får vi ökad förståelse för sociala 

fenomen om vi jämför dessa med hur situationen ser ut i två eller fler kontrasterande fall. 

Det kan även anses mer fördelaktigt att jämföra olika fall istället för att fokusera enbart på 
ett i och med att användandet av fler fall förenklar teoriskapande (Bryman & Bell, 2011). 

Det på grund av att det lättare går att bedöma och jämföra vilka faktorer och variabler som 
kan påverka teorierna och inte generaliserar i lika stor utsträckning som vid en 

enfallsstudie (Eisenhardt, 1989). Det finns dock även nackdelar förknippade med 
användandet av multipla fall. Flerfallsstudier kan göra att fokus skiftar från att uppnå en 

djupare förståelse för mer specifika kontext hos varje enskilt fall till att fokusera mer på att 

finna gemensamma eller kontrasterande nämnare mellan de olika fallen (Dyer & Wilkins, 
1991). Vidare finns det ytterligare begränsningar vid användande av fallstudiedesign, 

nämligen att den externa validiteten kan ifrågasättas i och med att ett eller ett par företag 
inte kan representera exempelvis en hel bransch (Bryman & Bell, 2011). Syftet med 

fallstudien är dock inte att generalisera resultaten och tillämpa dessa på andra fall utan 
fokus ligger snarare på att skapa en ram för vidare diskussion av frågan, i synnerhet då 

studiens fallföretag är verksamma inom vitt skilda branscher och tillförlitliga 

generaliseringar på så vis försvåras ytterligare.  
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Flerfallsdesignen som tillämpats för denna studie möjliggör, som tidigare nämnt, 

jämförelse mellan de olika fallen vilket innebär att det går att väga vad som eventuellt skulle 

kunna generaliseras och vilka fenomen som är unika för just det specifika företaget och 
därmed inte är tillämpbart på andra företag i lika hög grad.  

 

2.2.2 Urval		

I vår studie har vi gjort ett målstyrt urval. Eftersom fallföretagen i vår studie inte har valts 

ut slumpmässigt, utan efter ett antal kriterier vi satt ut stämmer det överens med hur 
Bryman och Bell (2011) definierar målstyrt urval. Författarna redogör för att målstyrt urval 

görs när studiens författare inte väljer ut slumpmässigt. Vidare förklarar Bryman och Bell 
(2011) att vid målstyrt urval väljs objekten ut då de tros ha relevans för studien, vilket 

stämmer överens med vårt fall. Vi började med att välja företag utifrån vilka vi trodde vi 
skulle få kontakt med och som även skulle kunna tänkas vara intresserade av Age 

Management-frågor. För att sedan samla in så många kontakter som möjligt letade vi fram 
en lista som Veckans Affärer (2016) publicerat på de 500 största företagen i Sverige. Vi 

valde sedan ut de företag som har fler än 1000 anställda och sökte kontakt med alla som vi 

ansåg bedrev en verksamhet där Age Management-frågor kan anses vara relevanta för 
diskussion. Vi ansåg det relevant att kontakta företag med fler än 1000 anställda då vi 

gjorde ett antagande att det fanns en större chans att företaget hade en centraliserad och 
utvecklad HR-avdelning som hanterar viktiga frågor dagligen där vi hoppades att Age 

Management skulle vara en av dem. Ytterligare ett kriterium vi hade var att företagen skulle 
vara verksamma på den svenska marknaden och på så vis innefattas av LAS (SFS 1982:80). 

Eftersom vi i urvalsprocessen selekterade på antalet anställda fick vi en stor spridning på 

branscher vilket vi också anser bidrar med en intressant infallsvinkel eftersom vi då når 
olika delar av arbetsmarknaden och på det viset skulle kunna påvisa att frågor kring Age 

Management är aktuella på hela arbetsmarknaden.  

 

2.2.3 Urval	av	intervjupersoner	

Enligt Trost (2010) är det viktigt för studieförfattarna att bestämma antal intervjuer de 
önskar genomföra, samt vilka de ska intervjua. Det för att få tillräckligt med information för 

en trovärdig studie, men samtidigt inte för mycket information som blir för besvärlig att 
hantera. I enlighet med Trost (2010) bestämde vi i förväg att i största möjliga mån intervjua 

HR-ansvariga, då vår studie i stor omfattning behandlar personalfrågor. Vidare ansåg vi att 
elva fallföretag kändes rimligt för vår studie. Det på grund av att det inte är ett så pass högt 

antal att informationen blir för omfattande att hantera inom studiens tidsram, vilket i så 

fall hade kunnat försämra studiens kvalité, men samtidigt tillräckligt många för att få en 
spridning över olika branscher och yrkesgrupper. Valet av ytterligare respondenter gjordes 
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då vi ansåg att deras kunskaper hade relevans för studien samt att deras åsikter kunde vara 

intressanta för studien. 

 

2.3 Informationsinsamling		
Enligt Bryman och Bell (2011) kan insamlad data vara av antingen primär eller sekundär 

karaktär. Författarna hävdar vidare att primärdata är information som forskaren samlat in 

på egen hand men sekundärdata är information som genererats av andra källor, exempelvis 
genom vetenskapliga artiklar eller litteratur. Informationen till den här studien kommer att 

insamlas i form av både primär och sekundärdata. Studiens primärdata kommer samlas in 
genom kvalitativa intervjuer med varje fallföretags respektive HR-ansvarig eller annan 

person på fallföretagen som är insatt i frågorna. Intervjuteknik som används vid en 
kvalitativ studie betraktas vara mycket mer flexibel än den teknik som används när det 

bedrivs kvantitativa studier då det finns ett större intresse för intervjuobjektets perspektiv 

på ett djupare plan. Det lämpar sig för den här studien då vi önskat erhålla fallföretagens 
syn på en höjd pensionsålder och andra frågor relaterade till äldre medarbetare utifrån hur 

det faktiskt fungerar för dem i praktiken. Då en studie valt att använda en kvalitativ 
intervjuteknik söks ofta detaljrika svar på frågorna och intervjuaren kan avvika från frågor 

som definierats före intervjutillfället beroende på respondentens svar vilket gör att man 
inte förlitar sig enbart på teoretiska begrepp som studerats innan intervjun och istället 

möjliggör nya upptäckter (Bryman & Bell, 2011). Detta synsätt har även tillämpats i den här 
studien då vi valt att utgå från en intervjuguide, som skickats ut till respondenterna i förväg 

innan själva intervjutillfället, men sedan under intervjuns gång haft ett mer flytande samtal 

vilket gjorde att vi i många fall avvek från att följa intervjuguiden helt till punkt och pricka.  
 

Den sekundärdata som kommer användas i studien har efter kritisk utvärdering samlats in 
från vetenskapliga artiklar, branschrapporter och böcker som ansetts innehålla material av 

relevans för att kunna bidra till att besvara studiens syfte. – HUR? Det kommer under 
litteraturgenomgång 

 

2.3.1 Semistrukturerade	Intervjuer		

Det finns olika tillvägagångssätt att tillämpa vid genomförande av kvalitativa intervjuer, 

Bryman och Bell (2011) diskuterar exempelvis ostrukturerade och semi-strukturerade 
intervjuer. I utförandet av denna studie har semistrukturerade intervjuer valts som metod. 

Anledning till det är huvudsakligen att vi vill uppmuntra intervjuobjekten att diskutera mer 

öppet kring företagets hantering av Age Management och inställningen till en höjd 
pensionsålder för att på så vis potentiellt kunna bidra med nya insikter, men även på grund 
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av att det möjliggör frågejusteringar hos varje enskilt företag beroende på hur de valt att 

arbeta med Age Management. 

 
En vanligt förekommande anmärkning mot användandet av kvalitativa intervjuer med 

öppna frågor är att intervjuobjektets svar potentiellt kan påverkas av intervjuarens egna 
åsikter, tankar och sätt att ställa frågorna. I och med att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer vilket namnet antyder, är relativt strukturerade med några 
förutbestämda frågor som används som guide genom intervjun är risken inte lika stor att 

påverkan ska inträffa som vid användandet av en helt ostrukturerad intervjumetodik. 

Uppföljningsfrågor och frågor utanför protokollet kan naturligtvis i viss mån att färgas av 
intervjuarens åsikt. En annan eventuell nackdel är att tillförlitligheten kan minska på grund 

av att det uppstått missförstånd både under själva intervjun men även i hanteringen när 
svaren ska tolkas och intervjun bearbetas i efterhand. För att eliminera risken för det här 

har vi i den här studien efter intervjutillfället låtit intervjuobjekten läsa och vid behov, 
komplettera sina svar. (Bryman & Bell, 2012)  

 
Intervjuerna som genomförts inom ramen för den här studien har till största delen 

genomförts via telefon, men även genom att vi gjort besöksintervjuer samt i vissa 

undantagsfall skriftligt via mejl. Telefonintervjuer är en jämförelsevis kostnadseffektiv och 
snabb datainsamlingsmetod jämfört med intervjuer som genomförs via ett personligt möte 

(Dahmström, 2011). Enligt Dahmström (2011) ger en telefonintervju intervjuaren möjlighet 
att förklara eventuella oklarheter och på så vis få fram ett svar på frågor där det kan finnas 

tolkningssvårigheter som annars, exempelvis vid mejlbaserade intervjuer, kunnat leda till 
bortfall. I den här studien genomfördes trots det här resonemanget en mejlintervju då 

möjlighet för genomförande av besöks- eller telefonintervju inte fanns hos ett av 

fallföretagen. Vi bedömde att den information vi ändå skulle kunna få fram från 
fallföretaget i fråga skulle skänka ytterligare ett värdefullt perspektiv till studien, varför vi 

valde att ändå genomföra den. Vi är dock medvetna om att det kan uppstå tolkningsfel och 
har således hanterat materialet med försiktighet för att undvika att dra förhastade 

slutsatser och lägga in egna tolkningar i respondentens svar. Det finns dock även vissa 
nackdelar kopplade till användandet av telefonintervjuer, exempelvis angående studiens 

urval (Dahmström, 2011). Trots att själva intervjumetodiken ses som jämförelsevis snabb 

kan det ta betydligt längre tid att få tag på rätt person att intervjua (ibid). Telefonintervjuer 
kan också leda till ett lägre engagemang än vid användandet av besöksintervjuer på grund 

av att kontakten är av mindre personlig karaktär, där risken för ett lågt engagemang också 
ökar ju längre intervjun pågår (ibid). Därför har vi i denna studie i största möjliga mån 

försökt genomföra intervjuerna via Skype eller genom att utföra besöksintervjuer för att 
därmed kunna skapa en mer personlig kontakt till studiens intervjuobjekt och på så vis öka 

dennes engagemang. Vidare finns det även en annan risk kopplad till användandet av 
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telefonintervjuer, nämligen att respondentens omgivning blir ett störningsmoment eller att 

intervjuerna sker på en olämplig tid vilket då kan medföra att intervjuobjektet agerar 

stressat eller att dennes svar inte blir så genomtänkta som de hade kunnat bli vid 
användandet av en annan intervjumetodik (Dahmström, 2011). I denna studie har dock 

varje intervju bokats in i samråd med respondenten på en tid anpassad efter deras agenda, 
varför risken att den här olägenheten ska uppstå kan anses vara liten. 

2.3.1.1 Respondenter		

Person A, VD, intervjuades via telefon 22 minuter, 2018-02-22. Bandinspelad.  

Person B, HR-chef, intervjuades via telefon 39 minuter, 2018-03-02. Bandinspelad.  

Person C, Förhandlingschef, intervjuades, 53 minuter, 2018-03-07. Bandinspelad.  
Person D, HR-chef, intervjuades, 1 timme och 10 minuter, 2018-03-08. Bandinspelad.  

Person E, HR-chef, intervjuades via telefon, 43 minuter, 2018-03-09. Bandinspelad.  
Person F, Försäljningschef, intervjuades via telefon, 30 minuter, 2018-03-09. 

Bandinspelad.  
Person G, HR- Direktör, intervjuades via telefon 36 minuter, 2018-03-09. Bandinspelad.  

Person H, HR- och kommunikationsdirektör, intervjuades via telefon 23 minuter, 2018-03-
14. Bandinspelad.  

Person I, HR-chef, intervjuades via telefon 32 minuter, 2018-03-28. Bandinspelad.  

Person J, HR-chef, intervjuades via telefon 44 minuter 2018-04-04. Bandinspelad.  
Person K, Enhetschef, intervjuades via mejl, 2018-03-15. Skriftlig.  

Person L, HR-chef, intervjuades via telefon 46 minuter, 2018-04-04. Bandinspelad.  

 

2.3.1.2 Intervjugenomförande	

De intervjuer vi genomfört via telefon eller på plats varierade mellan åtta minuter och 1 

timme och 10 minuter. Vi anser att vi i enlighet med Bryman och Bell (2011) genomförde 
flexibla intervjuer. Det innebär att intervjupersonen uppfattar våra frågor och svarar efter 

vad denne anser relevant och hur mycket hen anser sig ha att tillföra vid varje fråga. Därav 
kunde de olika intervjuerna variera i tid. Som tidigare beskrivit skickade vi ut 

intervjuguiden till respondenterna i förväg men baserat på informationen som framkom i 
respondenternas svar förekom ibland avvikningar från den för att kunna plocka upp nya 

intressanta infallsvinklar. Vi har i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) använt oss av 
det vanligaste sättet att registrera våra intervjuer, nämligen bandinspelning. Samtliga 

intervjuobjekt blev tillfrågade ifall de godkände inspelning av intervjun.  

 

2.3.1.3 Efter	intervjuerna		

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer för att underlätta 

skrivandet av empiriavsnittet. Det underlättade att ha ett inspelat material då det vid 
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oklarheter gick att lyssna igenom flera gånger tills rätt information blev transkriberad. 

Jacobsen (2002) menar att det är av betydelse att skicka det transkriberade materialet till 

de intervjuade personerna vilket vi gjorde för att få ett godkännande.  

 

2.3.2 Kompletterande	semi-strukturerade	intervjuer		

Utöver intervjuer med fallföretagen intervjuades andra personer med en relevant koppling 

till ämnet Age Management eller införandet av en höjd pensionsålder för att bidra med fler 

perspektiv till studien. Exempelvis har det förekommit kontakt med relevant personal 
kopplad till fackliga organisationer (LO och Sveriges Ingenjörer) samt ett besök hos Svenskt 

Näringsliv för intervju med deras avdelningschef för arbetsmarknad och 
förhandlingsservice. Detta gjordes för att erhålla en djupare förståelse i ämnet samt tyngd 

till vår studie. Ytterligare en aktör vi intervjuat är en fysioterapeut på Improve Rehab. Vi 
valde att genomföra en intervju med henne då vi önskade information från någon med 

kunskap om arbets-och förslitningsskador.  
 

Utöver det här har vi även innan påbörjandet av studien intervjuat Barbro Skoglund, en 

expert på området Age Management, för rådgivning och vägledning inom ämnet.  

 

2.3.2.1 Respondenter	

Övrig part A, Avdelningschef för arbetsmarknad, intervjuades 1 timme och 11 minuter, 
2018-03-08. Bandinspelad.  

Övrig part B, Specialist, intervjuades via mejl, 2018-02-21. Skriftlig.  

Övrig part C, Fysioterapeut, intervjuades via telefon 8 minuter, 2018-04-02. Bandinspelad.  
Övrig part D, Utredare, intervjuades via telefon 41 minuter, 2018-04-05. Bandinspelad.  

 

2.3.3 Litteraturgenomgång	

Enligt Bryman och Bell (2011) läggs grunden till en studie genom att det genomförs en 
litteraturgenomgång av studiens ämnesområde då författarna på så vis erhåller översikt 

över exempelvis tidigare forskning som bedrivits inom området samt att de erhåller en 

djupare kunskap. Merriam (1994) menar att vid utförandet av en studie bör hänsyn tas till 
tidigare forskning som finns inom området för studien på grund av att det annars blir svårt 

att uppfylla målet att öka läsarens kunskap inom det aktuella området. I den här studien 
valde vi likt vad författarna beskriver ovan att genomföra en litteraturgenomgång för att 

undersöka tidigare forskning och möjliggöra identifiering av den kunskapslucka som ligger 
till grund för vår studie.  
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Vidare finns det enligt Rienecker och Jorgensen (2014) tre olika sökmetoder för att finna 

litteratur till en studie, nämligen kedjesökning, systematisk sökning och slumpmässig 

sökning. I den här studien har vi använt oss av kedjesökning och systematisk sökning. 
Kedjesökning innebär att författaren hittar litteratur som anses relevant och pålitlig som 

sedan används för att generera mer litteratur genom att se till referenser som använts av 
den textens författare (Rienecker & Jorgensen, 2014). Det här bidrar sedan till att det 

skapas en kedjereaktion där den ena texten leder vidare till den andra och så vidare. En 
systematisk sökning handlar istället om att avgränsa sin litteratursökning och leta efter 

litteratur inom ett specifikt sökområde (ibid), vilket enligt Tranfield et al (2003) bidrar till 

en mer trovärdig genomgång av litteraturen som gör att den uppnår en högre kvalite.  

För den här studien har det således genomförts en systematisk litteratursökning där sökord 

såsom Age Management, ageing workforce, older employees, ageing population och 
retirement använts. Vidare har vi även sökt efter teorier kopplade till kompetenshantering 

och attityder där vi använt sökord såsom core competence, knowledge sharing, knowledge 
transfer, skill transfer och discrimination. Litteratursökningen utfördes i sökmotorer såsom 

Scopus, Libris och Linköpings universitets bibliotek. Flera olika sökmotorer har använts för 
att på så vis erhålla ett större antal relevanta träffar, detta i synnerhet då ämnesområdet för 

studien visade sig vara relativt smalt sett till tidigare forskning. Som tidigare nämnt har det 

även utförts en kedjesökning där vi således har identifierat texter som ansetts särskilt 
relevanta och trovärdiga för studien och som sedan givit ett refererat vidare till andra 

relevanta texter inom ämnesområdet för studien.  

Vidare har vi i första hand försökt använda ursprungskällor för att undvika att använda 

feltolkningar av texter och försäkra att den information som använts i studien är korrekt. 
Tidningsartiklar användes främst till studiens inledande avsnitt i bakgrund och 

problemdiskussion för att bringa en större förståelse kring ämnet och dess aktualitet i 

dagens samhälle. Utöver det här utgörs studiens litteratur främst utav böcker och 
vetenskapliga artiklar, där hänsyn tagits till bland annat publiceringsår, antal citeringar och 

den publikation som valt att publicera texten. Genom det här och ett allmänt kritiskt 
förhållningssätt till den information vi valt att använda i studien anser vi att de referenser 

som använts i studien kan ses som trovärdiga. Med ett allmänt kritiskt förhållningssätt 
menas att ställning har tagits till innehållet i de texter som används samtidigt som de 

granskats utifrån en vetenskaplig ansats, det vill säga utifrån kriterier som gäller för att 

bedöma en vetenskaplig text.  
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2.4 Studiens	Kvalitet	
För att säkerhetsställa en tillförlitlig studie av hög kvalitet bedömer Bryman och Bell (2011) 

att den bör uppfylla en rad viktiga kriterier, däribland validitet och reliabilitet. Validitet 
beskriver hur hög överensstämmelsen är mellan det som avses mätas och det faktiska 

mätresultatet. Patel och Davidsson (2003) anser dock att den definitionen av validitet 
främst lämpar sig för kvantitativa studier och kan vara svår att applicera på en studie av 

kvalitativ karaktär. Vidare anser Patel och Davidsson (2003) att vid genomförandet av 

kvalitativa studier kan validitet uppstå istället genom att observationer görs eller genom 
upptäckter som bidrar med en ökad förståelse för studiens syfte och det den ämnar 

analysera. Vidare redogör intern validitet för vilken grad forskarna finner kongruens mellan 
sina empiriska observationer och det teoretiska ramverk som byggts upp (Bryman & Bell, 

2011). En studies reliabilitet avser huruvida studien skulle ge samma resultat om den skulle 
genomföras på nytt, eller om resultatet påverkades av studiespecifika variabler (Bryman & 

Bell, 2011). För att uppnå reliabilitet inom kvalitativa studier är det viktigt att studien 

fångar upp kontextspecifik variation, exempelvis om ett intervjuobjekt skulle bidra med 
olika svar på samma fråga om denne intervjuas mer än en gång (Patel och Davidsson, 

2003). Vidare argumenterar Bryman och Bell (2011) för att studien även bör uppvisa ett 
etiskt förhållningssätt.  

 

2.4.1 Validitet	

Som tidigare nämnt avser en studies validitet vid kvalitativa studier i vilken grad studiens 
empiriska observationer bidrar till att nå studiens syfte (Bryman & Bell, 2011). För att 

säkerhetsställa den här studiens validitet har alla intervjuer spelats in, därefter har 
intervjumaterialet transkriberats för att sedan skickas tillbaka till respondenten för dennes 

godkännande. Det för att öka pålitligheten och minska risken att enbart forskarnas egna, 
och potentiellt felaktiga, tolkning av datan används i studien.  

 

2.4.1.1 Extern	validitet	

Extern validitet berör frågan i vilken utsträckning resultaten från den aktuella studien kan 
generaliseras till andra snarlika situationer (Bryman & Bell, 2011). Detta kan arta sig 

problematiskt inom kvalitativ forskning då kvalitativa fallstudier tenderar att enbart kunna 
generaliseras till väldigt liknande och snävt inriktade situationer (Merriam, 1994). För att 

den här studien ska kunna generaliseras i viss mån har vi valt att utforma en intervjuguide 
för att på så vis få fram liknande empiriskt material från alla respondenter som delvis kan 

generaliseras genom att de placeras under liknande teman. 
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2.4.1.2 Intern	validitet	

Den interna validiteten berör huruvida det finns överensstämmelse och tillförlitlighet 

mellan en studies empiriska observationer och dess teoretiska bakgrund (LeCompte & 
Goetz, 1984). Den här studiens teoretiska referensram ligger till grund för utformandet av 

syfte, forskningsfrågor och intervjuguide vilket stärker den interna validiteten (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

 

2.4.2 Reliabilitet		

Som nämnt ovan avser en studies reliabilitet i vilken grad studien skulle generera samma 

resultat om den skulle genomföras på nytt (Patel & Davidsson, 2003). I och med att denna 
studie bedrivs av mer än en person betyder det att det finns fler observatörer som 

tillsammans kan diskutera och interpretera vad de ser och hör, vilket ökar studiens interna 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). Att enbart en person per företag intervjuas kan dock ses 
som ofördelaktigt för studiens reliabilitet då det är möjligt att olika personer på företaget 

har olika åsikt i frågan, vilket medför att studien skulle kunna få ett annat utfall om den 
skulle genomföras igen med intervjuer av andra personer på fallföretaget. Dock har vi i 

denna studie försökt intervjua personer som kan representera hela företagets synsätt i 
frågan, och inte enbart utifrån deras eget perspektiv från sin yrkesroll, varför studien borde 

ge samma resultat om den skulle genomföras igen med samma fallföretag. En annan 
strategi den här studien antar för att säkerhetsställa reliabilitet är att i så hög utsträckning 

som möjligt underlätta för ett eventuellt nytt framförande av studien att anta ett liknande 

tillvägagångssätt som den ursprungliga forskningen (ibid). Det här görs genom att vi i den 
här studien detaljerat redogör för hela intervjuprocessen samt redovisar alla intervjufrågor 

i form av en bilaga. Den här detaljerade beskrivningen ökar andra forskares förmåga att 
under liknande förutsättningar replikera denna studie med jämförbara resultat. 

 

2.4.2.1 Extern	reliabilitet	

Extern reliabilitet berör huruvida andra forskare skulle kunna upptäcka samma fenomen 
som den aktuella studien, alltså hur väl studien kan replikeras (Bryman & Bell, 2011). Detta 

anses kunna vara svårt inom kvalitativ forskning, bland annat på grund av omöjligheten att 
frysa en studiespecifik företeelse av mer kvalitativ karaktär vilket medför att 

omständigheterna för studien ständigt förändras vilket har en negativ inverkan på hur väl 
studien kan replikeras (ibid). Då vår empiriinsamling har genomförts genom semi-

strukturerade intervjuer är det möjligt att mindre avvikelser skulle kunna förekomma, 
exempelvis om respondenter formulerar sig på otydliga sätt vilket i så fall skulle innebära 

att forskare får större tolkningsfrihet och därmed kan tolka svaren på skilda sätt. Vi 

upplever dock att våra respondenter har besvarat våra frågor på ett tydligt vis, varför vi inte 
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tror att en upprepning av empiriinsamlingen skulle leda till upptäckten av andra fenomen 

och slutsatser än i den här studien. 

 
2.4.2.2 Intern	reliabilitet	

Den interna reliabiliteten berör frågor där det finns fler forskare inblandade och handlar 
om hur forskarlaget gemensamt kommer överens om hur studiematerialet ska tolkas 

(Bryman & Bell, 2011). Har en studie en hög intern reliabilitet innebär det således att 

studiens forskare innehar en gemensam bild som är sammanhängande. Då denna studie 
har tre författare bedöms just denna punkt rörande studiens kvalitet som potentiellt 

problematisk då det förekommer situationer där skilda tolkningar av samma händelse 
skulle kunna uppstå. Samtliga författare har dock närvarat vid insamling av primärdatan så 

när som på ett intervjutillfälle, vilket minskar risken för olika tolkningar av den insamlade 
datan, dock elimineras den givetvis inte helt. Med det här i åtanke har vi efter varje 

intervjutillfälle haft en gemensam sammanställning och genomgång över vad som sagts 

under intervjun och fört en diskussion kring hur vi tolkat det för att på så vis bilda ett enat 
perspektiv och en unison interpretation av datan.  

 

2.4.3 Etiskt	förhållningssätt	

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns ett antal forskningsetiska regler och principer som 
gäller vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bedriven i Sverige. Bland dessa 

återfinns fyra grundläggande huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Även Bryman och Bell (2011) hävdar att dessa 
fyra principer är grundläggande vid bedrivandet av samhällsvetenskapliga studier. 

Följaktligen utgjorde dessa principer även en grund vid utformningen av denna studies 
empiriinhämtning, som utfördes genom intervjuer, för att undvika negativa följder för 

intervjuobjekten. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera personer som berörs av studien om 
dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). För att den principen ska gälla har intervjuobjekten i 

den här studien på förhand fått information om vilket ämne studien berör samt dess syfte. 
De har även blivit informerade om vad studien kommer användas till.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att personer som deltar i studien har rätt att veta att deras 
medverkan är frivillig och att de själva kan välja att avbryta den närsomhelst under studiens 

gång (Vetenskapsrådet, 2002). Datainsamlingen till den här studien bedrevs genom 

utförandet av semi-strukturerade intervjuer vilket medförde att syftet med studien 
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framgick direkt när intervjuobjektet kontaktades för första gången likväl som förfrågan om 

samtycke till medverkan där det även framgick att deltagande var helt frivilligt. Senare vid 

själva intervjutillfället informerades intervjuobjektet om att personen i fråga kunde välja att 
inte besvara vissa frågor eller närsomhelst avsluta sin medverkan i intervjun eller studien. 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet berör frågor om anonymitet och innebär att personliga uppgifter 
från medverkande i studien ska skyddas från obehöriga och behandlas med konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att den här studien ska uppfylla denna princip informerades 
intervjudeltagarna om sin möjlighet till anonymitet innan respektive intervju ägt rum, 

vilket även bekräftades igen innan publiceringen av studien.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet säger att personliga uppgifter från medverkande som samlats in genom 
studien endast får användas för att uppnå studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationen som erhållits vid intervjuerna i den här studien har således hanterats på ett 
ansvarsfullt sätt och används enbart för att nå studiens syfte och för att besvara dess 

frågeställningar. Informationen har bara använts utifrån en strikt akademisk synpunkt och 

ingen utomstående har haft tillgång till informationen. 

2.5 Bearbetning	av	empiriskt	material	
Den empiriska insamlingen är, som nämnt tidigare, baserad på 15 semi-strukturerade 

intervjuer som genomfördes under perioden februari-april 2018. Intervjuerna var mellan 8-
70 minuter långa och genomfördes på olika platser i Stockholm och Linköping.  

 
Empirin tillhörande den här studien har bearbetats i enlighet med Bryman och Bell (2011) 

vilka hävdar att kodning och kategorisering av empiriskt material med fördel kan användas 
för att urskilja den information som är relevant och går att koppla till studiens syfte. 

Kodningen genomförs genom att det empiriska materialet systematiskt förses med 
passande etiketter för att på så vis kunna åtskilja, sammanställa och erhålla en mer 

sammanhängande överblick över datan och vilka teman som kan kopplas till studien (ibid). 

I den här studien har teman såsom kompetens, attityder, arbetsförmåga och ekonomiska 
incitament till arbete med Age Management kunnat identifieras hos fallföretagen och det 

empiriska materialet har således försetts med sådana etiketter. Det empiriska materialet 
inhämtat från studiens intervjuer har således förts in under passande teman och data som 

setts som icke relevant för uppfyllandet av studiens syfte har sållats bort. Detta går i linje 
med Bryman och Bell (2011) vilka understryker vikten av att enbart använda material som 

är av intresse för det utformade syftet och frågeställningarna. De flesta av dessa teman gick 
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redan att finna i studiens referensram, främst på grund av att intervjufrågorna utformades 

med utgång från referensramen, men identifieringen av vissa teman ledde till att studiens 

referensram fick kompletteras med relevanta teorier för att möjliggöra tolkning av det 
empiriska resultatet i studiens analys.  

 

Alvesson (2011) menar vidare att den här typen av utförlig klassificering och kodning 
genererar en helhetssyn över det insamlade materialet, vilket han hävdar utgör en god 

grund för vidare bearbetning och tolkning. Han understryker dock att slutsatser inte ska 
dras enbart med grund i kodningen då ett sådant arbetssätt ofta hämmar förståelsen för 

underliggande faktorer och att nytänkande tolkningar därmed kan gå förlorade. Med grund 

i Alvessons (2011) resonemang har vi därför i denna studie arbetat med såväl att färgkoda 
det empiriskt insamlade materialet enligt återkommande teman som identifierades då varje 

intervju analyserades enskilt, för att på så vis möjliggöra för vår identifiering av 
underliggande attityder och bakomliggande faktorer till respondenternas resonemang i 

olika frågor. 
 

Alvesson (2011) menar vidare att forskare bör genomföra ordagranna transkriberingar av 

alla intervjuer för att uppnå en optimal transkribering, då han menar att det kommer 
underlätta citering och vidare bearbetning av material. Dock innebär detaljerade 

transkriberingar en stor tidsåtgång (Bryman & Bell, 2011) men vi menar, med grund i 
Alvessons (2011) resonemang, att det om det inte sker finns en risk att vi drivs av 

förutfattade meningar och gör mer fria tolkningar under behandling av materialet. För att 
säkerhetsställa att vi tolkar respondenternas svar rätt samt för att möjliggöra korrekt 

citering har vi därför valt att transkribera den här studiens intervjuer ordagrant för att 
säkerhetsställa att materialet i uppsatsen kommer återge en korrekt och sanningsenlig bild 

av respondenternas synsätt.  
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3 Teoretisk	referensram	

Studiens referensram kommer behandla relevanta teorier inom ämnet Age Management 

och områden som ansetts särskilt relevanta att lyfta för att nå studiens syfte. Vi kommer 

komplettera med tidigare studier som gjorts i ämnet då forskningen inom området Age 
Management i nuläget är tämligen begränsad, varför den teoretiska referensramen till 

stor del består av just tidigare studier.  

3.1 Age	Management	
Då vår studie kretsar kring Age Management anser vi att teorier kring det nämnda 

ämnet är ytterst relevanta för vår rapport. Vi kommer börja med att presentera hur Age 
Management kan användas för att hantera möjligheter och svårigheter som kan finnas 

med äldre medarbetare, vartefter relevanta teorier och arbetsområden inom ämnet 
kommer redogöras för. Slutligen kommer vi presentera en modell som illustrerar hur vi 

valt att tillämpa Age Management i den här studien. 

 

En stigande populationsålder innebär enligt Voelpel och Streb (2010) organisatoriska 
utmaningar på lång sikt, exempelvis genom att medarbetare blir allt mindre flexibla i takt 

med att de åldras och att de kräver en längre konvalescensperiod vid sjukdom. Det styrks av 
Ciutiene och Railaite (2015) som genom sin forskning belyser att äldre medarbetare ofta 

associeras med negativa egenskaper och Bal et al. (2011) som hävdar att anställdas attityder 
mot sina äldre medarbetare vanligen är mer negativa än deras attityd mot yngre 

medarbetare. Vidare är åldern tillsammans med den förändrade mentala och fysiologiska 

arbetsförmågan den främsta anledningen till att äldre människor upplever att de stöter på 
problem och utmaningar på sin arbetsplats (Ciutiene och Railaite, 2015). Att de stöter på 

problem och utmaningar beror enligt Ciutiene och Railaite (2015) även på att äldre 
upplever att deras nuvarande kompetenser är okvalificerade eller inte tillräckliga. Mayhew 

et al. (2008) är dock av uppfattningen att äldre medarbetare inte har nedsatt produktivitet 
på grund av sin ålder utan snarare på grund av en obsolescens av rätt kompetens. Skoglund 

och Skoglund (2009) menar att den avgörande faktorn när det kommer till en individs 
arbetsförmåga inte är dennes ålder utan att det snarare handlar om personlighetsdrag. Är 

du exempelvis nyfiken och flexibel som ung är sannolikheten stor att du kommer behålla de 

personlighetsdragen även som äldre. Vidare hävdar Skoglund och Skoglund (2009) att 
ledare bör förhålla sig till alla medarbetares individuella förutsättningar och arbetsförmåga, 

och inte värdera ålder som en parameter.  
 

För att hantera ovan beskrivna möjligheter och svårigheter anser vi i enlighet med Fabisiak 
och Prokurat (2012) att Age Management är lämpligt. Fabisiak och Prokurat (2012) 
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konstaterar att företag genom användandet av Age Management kan hantera eventuella 

hinder och möjligheter som potentiellt kan uppstå när det finns en hög andel äldre 

medarbetare. Effektiv användning av Age Management kan bidra med sänkta kostnader för 
arbetskraft samt en ökad produktivitet hos de anställda (Ciutiene & Railaite, 2015). Age 

Management kan även, från den anställdes perspektiv, bidra med en ökad balans mellan 
arbete och fritid, en ökad anställningsbarhet, bättre hälsa och välmående, bättre 

självkänsla, lägre stressnivåer och byggandet av ett bättre förtroende mellan anställda och 
chefer (ibid).  

 

Vidare hävdar Fabisiak och Prokurat (2012) att Age Management kan analyseras på 3 olika 
nivåer, nämligen individnivå, organisationsnivå och makroekonomisk nivå. Forskarna 

konstaterar vidare att det måste finnas Age Management-principer både på företags- såväl 
som statlig nivå för att arbetet ska fungera i praktiken. Fokus i denna studie kommer dock 

avgränsas till att enbart behandla Age Management på organisatorisk nivå.  

 

3.1.1 Huvudområden	inom	Age	Management	

Enligt Ciutiene och Railaite (2015) finns det sju huvudområden inom Age Management: 
rekrytering, kompetenshantering, flexibilitet, hälsomanagement, arbetsmiljö, ergonomi och 

attityder. Vissa av dessa områden överlappar och skapar tillsammans en synergieffekt, 
exempelvis bidrar en ergonomiskt utformad arbetsplats mot skapandet av en god 

arbetsmiljö.  
 

Vidare har vi valt att fördjupat oss inom Juhani Ilmarinens forskning, då han är en 

framstående forskare inom området Age Management. Utifrån Ilmarinens forskning har 
modeller såsom “arbetsförmågehuset” skapats, vilket exemplifierar vad arbetsförmåga 

innebär. Vi vill förtydliga att Figur 1 är utformad av Arbetshälsoinstitutet men baserad på 
Ilmarinens forskning, och således redogörs hans forskning i följande avsnitt.  
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Figur 1 “Arbetsförmågehuset” ©Arbetshälsoinstitutet 
 

Huset (Figur 1) är uppdelat i nivåer av mänskliga resurser. Modellen beskriver hur dessa 
komponenter tillsammans formar människors arbetsförmåga. En kortfattad beskrivning av 

de olika våningarna i arbetsförmågehuset är att på bottenvåningen beskrivs det 

grundläggande för arbetsförmåga, det vill säga att individer har psykisk och fysisk hälsa- 
och funktionsförmåga. Andra våningsplanet handlar om individens kompetens kopplat 

till yrkesverksamhet, såsom utbildning, erfarenhet och kunskaper. På våning tre beskrivs 
individers värderingar, attityder och motivation. Alla dessa tre faktorer påverkar en 

individs förmåga till arbetet. På det översta våningsplanet behandlas arbete, 
arbetsmiljö och ledarskap som likt tidigare påverkar en individs förmåga att arbeta. Utöver 

vad som tidigare redogjorts beskriver modellen dessutom hur fördelningen av ansvar för 

individens arbetsförmåga ser ut mellan samhället, företaget och individen. (Ilmarinen, 
2001) 

 
Vi har kunnat identifiera ett antal likheter och skillnader mellan Ciutiene och Railaites 

(2015) sju huvudområden inom Age Management och arbetsförmågehuset (Figur 1). På 
bottenvåningen i arbetsförmågehuset beskrivs hälsa som den psykiska- och fysiska 

förmågan, som vi ser liknar hälsomanagement som är ett av Ciutiene och Railaites (2015) 
huvudområden. Ergonomi och flexibilitet är ytterligare två av Ciutiene och Railaites (2015) 

huvudområden som passar in på arbetsförmågehusets våning med benämningen “hälsa och 

funktionsförmåga” men de kan även ingå i begreppet arbetsmiljö, som befinner sig på en 
annan plats i arbetsförmågehuset. Nästa steg i arbetsförmågehuset innefattar kompetens, 

som tillika är ett av Ciutiene och Railaites (2015) områden. Det tredje steget i 
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arbetsförmågehuset behandlar värderingar, attityder och motivation. Attityder är även ett 

av Ciutiene och Railaites (2015) huvudområden, dock inte värderingar eller motivation. Det 

fjärde steget i arbetsförmågehuset behandlar arbete, arbetsmiljö och ledarskap. Inom 
huvudområdena finns arbetsmiljö som ett begrepp dock behandlas inte ledarskap och 

arbete specifikt inom de sju områdena av Ciutiene och Railaites (2015). Ett annat område 
som inte återfinns i arbetsförmågehuset men som är ett av Ciutiene och Railaites (2015) 

huvudområde är rekrytering. 
 

Genom att jämföra de här teorierna kan vi ta fram de områden inom Age Management som 

vi anser är relevanta att lyfta för att i ett senare skede kunna tolka och analysera den här 
studiens empiri. Vi utgick från arbetsförmågehuset (Figur 1) som specifikt visar vad som 

påverkar en individs arbetsförmåga och genom att sammanföra det med de relevanta 
områdena som Ciutiene och Railaites (2015) redogör för kan vi hitta de teman inom Age 

Management som blir applicerbara på vår studie. I arbetsförmågehuset (Figur 1) finns en 
tydlig riktning i hur husets våningar är uppbyggda då det liknar steg i en trappa, medan det 

inom Ciutiene och Railaites (2015) sju huvudområden inte finns någon direkt ordning men 
ett tydligt samband. Vår egendesignade modell för Age Management bygger på att samtliga 

delar är sammankopplade men att de inte har en specifik och ackumulativ ordning som i 

arbetsförmågehuset. Detta då vi i enlighet med Ciutiene och Railaite (2015) anser att dessa 
områden frekvent överlappar och påverkar varandra, vilket således gör att de tillsammans 

bidrar med synergieffekter på arbetet med Age Management. Vidare är de områden inom 
Age Management som vi, baserat på jämförelsen mellan de två teorierna som presenterats 

ovan, valt att lyfta i den här studien följande: Hälsa, Kompetens, Arbetsmiljö och Attityder. 
Hädanefter kommer vi att presentera områdena i samma följd för struktur och enlighet 

genom rapporten. Nedan presenteras en modell som sammanfattar hur vi fortsättningsvis 

kommer behandla Age Management i rapporten.  

 

 
Figur 2 - Sammanfattning av teori 
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3.2 Hälsa	
I avsnittet hälsa kommer teorier kring psykisk- och fysisk arbetsförmåga att behandlas. 

Vi valde att undersöka dessa då vi anser att det är grundläggande att analysera kring de 
här förmågorna när en höjd pensionsålder diskuteras.  

 

3.2.1 Psykisk-och	fysisk	arbetsförmåga	

Ilmarinen har tillsammans med andra forskare förklarat att människors fysiska förmåga 

blir försämrad när de blir äldre. Vidare menar Ilmarinen et al. (2001) att det till följd av den 
snabba utveckling inom teknologin kommer krävas stöd för att individer mentalt ska kunna 

följa med i utvecklingen. Vidare hävdar författarna att det finns skillnader i arbetsförmåga 
hos äldre, där de delade upp mellan fysiska- och psykiska arbetare. I den här studien 

kommer vi applicera begreppen fysiska arbetare på de arbetare som utför ett tyngre och 

mer fysiskt krävande arbete och psykiska arbetare som de som har ett kontorsarbete. 
Ilmarinen et al. (2001) menar vidare att arbetsförmågan hos de fysiska arbetarna blir sämre 

när arbetare kommer upp i åren, men inte hos de psykiska arbetarna. Fortsättningsvis är 
faktorer som kan bidra till sämre arbetsförmåga att arbetet är enformigt, att individen 

upplever en bristande frihet på arbetsplatsen eller att det finns ett missnöje med arbetstider 
och ledning (ibid). Att ha en god arbetsförmåga bidrar enligt Ilmarinen et al. (2001) till ett 

nöje och en produktivitet i en individs arbete. Vid diskussion av en höjd pensionsålder 

anser vi att individers arbetsförmåga är en högst relevant aspekt att ha i beaktning för att 
avgöra om det är genomförbart i praktiken och om medarbetare har förmågan att arbeta de 

extra åren en höjd pensionsålder skulle innebära.  
 

I en annan artikel presenterar Ilmarinen (2001) forskning om äldre medarbetare. Han 
skriver om förmågor som påverkas och inte påverkas hos medarbetare som blir äldre. Vad 

Ilmarinen (2001) menar försämras när en arbetare blir äldre är precision samt hur fort det 

går att uppfatta saker och ting. Däremot menar han att det inte sker en stor förändring på 
hur information bearbetas. Vissa förmågor menar han vidare förbättras när arbetare blir 

äldre. Exempel på det är hur problem tacklas i osäkra sammanhang på grund av att de har 
med sig erfarenhet och kunskap som erhållits efter många år i arbetslivet. Fortsättningsvis 

anser Ilmarinen (2001) att de förmågor som blivit sämre med åren kan kompenseras av att 
arbetaren har en hög ambitionsnivå och är motiverad. Han menar att det är viktigt att 

använda den här arbetslivserfarenhet som äldre arbetare besitter. Fortsättningsvis menar 
Ilmarinen (2001) att äldre kan vara lika produktiva som yngre medarbetare.  

 

Ilmarinen (2001) förklarar att en arbetare genomgår olika förändringar under sitt arbetsliv. 
En förändring är den som arbetaren själv genomgår, det vill säga att personen i fråga 

kommer att åldras. Den andra förändringen är den som sker runt omkring arbetaren. 
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Arbetsmetoder, processer och arbetsbörda är exempel på sådana förändringar. Ilmarinen 

(2001) menar fortsättningsvis att förändringar som exempelvis implementering av ny 

teknologi kan bli problematisk för äldre arbetare och hävdar att problemet är att det inte 
skett anpassningar av arbetskraften i takt med de nya förändringarna.  

 
Beträffande hälsa anser Ciutiene och Railaite (2015) att arbetsplatssäkerhet och 

hälsofrämjande initiativ bör vara en hög angelägenhet för företag om de vill behålla sin 
personal längre. Vidare är en ergonomisk arbetsplats tveklöst viktig för medarbetare i alla 

åldersgrupper men för äldre medarbetare är det dock mer angeläget att det finns 

fungerande praxis (Ciutiene & Railaite, 2015). Detta i och med att anställda oftare upplever 
hälsoproblem såsom exempelvis nedsatt hörsel eller syn, högre blodtryck och trötthet i takt 

med att de åldras, och att dessa typer av problem kan dämpas med hjälp av en anpassad 
arbetsmiljö (ibid). Ergonomi är ett område som kommer redogöras mer för i avsnitt 3.4 

Arbetsmiljö.  

3.3 Kompetens	
I avsnittet kompetens kommer vi resonera kring rekrytering, kompetensutveckling och 

kompetensöverföring kopplat till äldre medarbetare. Efter att ha studerat ämnet Age 
Management är det tydligt att kompetens utgör en prominent del av arbetet. Vidare är 

kompetens ett mycket brett område vilket gör att det finns mycket att fördjupa sig på 
inom ämnet, därför har vi valt ut de områden vi anser relevanta för just området Age 

Management.  

  
“If you're managing your skills, you're managing your business.” skriver Homer (2001, 

s.59) och beskriver kompetenshantering vidare som en nyckelprocess för att säkerställa att 
individuella och organisatoriska avsikter är sammankopplade till företagets gemensamma 

mål. Han beskriver dessutom hur kompetens och kompetenshanteringssystem kan hjälpa 
organisationer att förbättra effektiviteten i sin verksamhet. Detta beskrivs följaktligen av 

Draganidis och Mentzas (2006) som i sin artikel granskar nyckelbegrepp i 
kompetenshantering och kommer fram till att kompetens kan användas som bas i olika 

sammanhang kopplat till anställning. Vi lyfte fram de sammanhang som vi anser passande 

vår studie.  
 

- Kompetens används för att planera sammansättningen av anställda - vilka 
kompetenser som finns i organisationen och vilka kompetenser som behövs för att 

driva organisationen framåt.  
- Vid anställning av nya medarbetare är kompetens en viktigt komponent att jämföra 

mellan de olika kandidaterna för att göra rätt val som arbetsgivare.  
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- Kompetens används för personlig utveckling, som arbetare kan du få en bättre 

position om du förbättrar dina kompetenser.  

 
Enligt Krings et al. (2011) anses äldre medarbetare uppvisa mindre potential när det 

kommer till kompetensutveckling då de ses som mindre anpassningsbara, mindre effektiva 
och att de skulle ha svårare att ta till sig arbetsrelaterad utbildning och träning. Äldre 

medarbetare ses därför som kostsamma för företaget (Krings et al., 2011).  

 

3.3.1 Rekrytering	

När det kommer till rekrytering av ny personal ställer sig flertalet företag tveksamma till att 
anställa äldre människor i och med att det i flera fall innebär ett högre risktagande för 

företaget (Ciutiene & Railaite, 2015). Detta på grund av att äldre människor i högre grad än 

yngre människor riskerar att drabbas av mer allvarliga sjukdomar eller fysiologiska 
nedsättningar av sin arbetsförmåga, men även för att äldre medarbetare vanligen är dyrare 

i drift än sina yngre motsvarigheter på grund av sin högre lönenivå och kanske högre 
pensionskostnader (ibid). På grund av det här är företag rädda att fastna med en kostsam 

felrekrytering i och med att äldre medarbetare vanligen väljer att stanna kvar på samma 
arbetsplats ända fram till pension eller åtminstone alltsomoftast väljer att jobba kvar en 

längre period än yngre arbetstagare (ibid). Det är även vanligt att äldre arbetslösa står utan 
jobb dubbelt så lång tid som genomsnittet av orsaken att deras kompetens ofta döms ut 

som daterad i kombination med att deras lönekrav jämförelsevis ses som för höga 

(Radović-Marković, 2013). Vilket är en annan anledning till att äldre medarbetare väljer att 
stanna kvar hos samma arbetsgivare (ibid). En lägre personalomsättning leder till lägre 

omkostnader för rekrytering av ny personal och upplärning (European Agency for Safety 
and Health at Work, 2012) vilket skulle kunna ses som eftersträvsamt av företag, men då är 

det enligt oss synnerligen väsentligt att företaget rekryterat just rätt person och är nöjd med 
hur denne presterar. 

 

3.3.2 Kompetensutveckling	

Ciutiene och Railaite (2015) menar att det är viktigt att organisationer skapar effektiva 

kompetensutvecklingsprogram för äldre medarbetare och att det där används anpassade 
inlärningsmetoder och inte en generell metod för samtliga åldersgrupper. Enligt Skoglund 

och Skoglund (2009) kan dock inte alla äldre medarbetare ses som ”en enhet”, istället 

måste ledare och chefer förhålla sig till varje enskild medarbetares arbetsförmåga. Detta 
styrks av Grima (2011) som menar att äldre medarbetare inte ska ses som en grupp, utan att 

individerna skiljer sig åt mycket i det åldersspannet. Han menar snarare att de yngre är en 
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mycket mer homogen grupp. Det beror enligt Grima (2011) på att de äldre har mycket mer 

arbetserfarenhet, vilket gör att de skiljer sig mer åt. 

 
Företag bör i högre grad värdesätta äldre medarbetare genom att tillgodose dem med 

passande kompetensutveckling men även ha incitament för att bevara den äldre 
medarbetarens kunskap och kompetens inom företaget efter att denne har lämnat sin 

position (Ciutiene & Railaite, 2015). Dessutom hävdar Fabisiak och Prokurat (2012) att 
företags framtida konkurrenskraft såväl som samhällets ekonomi i stort kommer bero på 

hur väl äldre människors kompetens och produktivitet förvaltas. På grund av detta 

uppmuntras äldre medarbetare att aktivt delta på arbetsmarknaden så länge som möjligt 
(Aaltio et al., 2014). 

 

3.3.3 Kompetensöverföring		

Hewitt (2008) hävdar att det år 2050 kommer finnas 40 miljoner européer över 65 års 
ålder samtidigt som det kommer finnas mindre människor i yrkesverksam ålder på grund 

av ett minskande födelsetal. På grund av det här ökar också antalet människor som lämnar 

arbetslivet på grund av att de nått sin pensionsålder (ibid). Hewitt (2008) menar att dessa 
äldre medarbetare besitter en stor kunskap och erfarenhet som unga medarbetare inte har 

hunnit utveckla i samma utsträckning. Exempelvis besitter så kallade baby-boomers en 
signifikant del av institutionell kunskap, samtidigt som de utgör den största delen av 

befolkningen (ibid). När de lämnar arbetslivet försvinner således mycket av deras 
värdefulla kunskap. Vi anser att det scenario som Hewitt (2008) beskriver gör att 

kompetensöverföring blir ytterst relevant för oss att ta upp i vår studie, då Age 

Management potentiellt sett skulle kunna användas som ett managementverktyg för att 
hantera bevarandet av kompetens inom företaget.  

 
Hewitt (2008) fortsätter att beskriva att äldre medarbetare ofta besitter en kunskap som 

inkluderar en förståelse för hur teknologi, affärsprocesser och system har utvecklats inom 
organisationen. De är även innehavare av mycket immateriell kunskap rörande 

företagskultur, politik och normer. (Hewitt, 2008) Vi ser på detta med intresse då flertalet 

tidigare studier hävdar det motsatta, nämligen att det är just teknologin som kan vara äldre 
medarbetares akilleshäl.  

 
Tidigare forskning indikerar vidare att en stor majoritet av en organisations kärnfunktioner 

och kompetenser utgörs av just immateriella kunskapstillgångar (Cohen & Prusak, 2000). 
Immateriella kunskapstillgångar innefattar kunskap och kompetenser som byggts upp 

inom men även mellan individer över tid (Swap et al., 2001). Kopplat till detta hävdar Swap 
et al. (2001) att kunskapshantering blir utmanande eftersom immateriella 
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kunskapstillgångar byggs upp inom organisationen genom dynamiska, ostrukturerade och 

ofta subtila processer som inte med lätthet går att koda och överföra till formella kurser, 

datasystem eller andra typer av utbildningsprogram. Fortsättningsvis indikerar tidigare 
forskning även att kunskap och kompetens byggs upp genom erfarenhet (Swap et al., 2001). 

Detta styrks av Leonard och Sensiper definition av kompetens som information som är 
“relevant, actionable and at least partially based on experience” (Leonard & Sensiper, 

1998, s. 113). Exempelvis använder experter sin kunskap genom att plocka från sin 
mångåriga erfarenhet vilken har byggts upp inom en rad olika kontexter och miljöer för att 

på så vis göra det möjligt för dem att urskilja mönster (Ericsson, 1996). De kan sedan 

hämta relevant information från sin kunskapsbas och initiera en passande respons utifrån 
mönstret de identifierat (ibid). Det är dock ofta svårt för dessa experter att exakt beskriva 

mönstret till andra medarbetare eller uttrycka hur de uppmärksammat mönstret och varför 
just det mönstret borde leda till ett specifikt beteende (ibid). Urskiljandet av mönstret och 

agerandet därefter faller alltså under en underförstådd kunskap som finns hos experten och 
utgör således en del av organisationens immateriella kunskapstillgångar (ibid). Äldre 

medarbetare kan ofta likställas vid experter då äldre medarbetare likt dessa har en 
kompetens som byggts upp från år av praktisk erfarenhet vilket ger dem en betydande 

förståelse och perspektiv för varför företaget fungerar som det gör och varför vissa taktiker 

eller approacher fungerar medan andra inte gör det (Hewitt, 2008). 
 

Hur ska då en organisation göra för att ta tillvara på den här typen av underförstådd 
kompetens? Nonaka och Takeuchi (1995) menar att det finns två processer genom vilken 

den här typen av kompetens kan konkretiseras och överföras - internalization och 
socialization.  

 

“internalization is a process of embodying explicit knowledge into tacit knowledge. 
It is closely related to ‘learning by doing” Nonaka och Takeuchi (1995), s. 69. 

 
“[socialization is] a process of sharing experiences and thereby creating tacit 

knowledge such as shared mental models and technical skills” Nonaka och Takeuchi 
(1995), s. 62. 

 

Dessa processer inträffar ofta genom informella processer där intentionen inte 
nödvändigtvis behöver vara att lära (exempelvis under lunchraster etc.) men kan även 

förekomma inom mer strukturerade former, exempelvis i form av mentorskap (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Genom mentorskap kan erfarna medarbetare vägleda nyanställda genom 

att hjälpa dem att tolka och förstå teknologi och affärsprocesser, värderingar och 
företagskultur (Swap et al., 2001). Hewitt (2008) menar att lösningen för att bevara 

kompetens inom företaget när äldre medarbetare går i pension är att företag försöker 
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överföra kompetens från äldre medarbetare till yngre, där mentorskap alltså skulle kunna 

utgöra en metod. Vidare går fördelar med användandet av mentorskap att urskilja i form av 

ökad arbetstillfredsställelse och behållande av anställda (Mullen, 1994).  
 

Fortsättningsvis måste organisationer överlag skapa större möjligheter för 
kompetensöverföring genom ett systematiskt förhållningssätt som gör att informationen är 

lättillgänglig för framtida brukare (Hewitt, 2008). Flertalet företag har i dagsläget inte 
formellt adresserat den ökade trenden där en signifikant medarbetarskara lämnar 

arbetskraften (ibid). Trenden medför att det måste finnas en grad av förberedelse och 

framsynthet hos organisationer och att de måste sätta in mer formella strukturer för 
kompetensöverföring och planera för framtidens kompetens (ibid). Vidare finns en rad 

olika ramverk som kan användas vid kompetensöverföring när äldre medarbetare lämnar 
företaget och gå i pension. Dessa kan innefatta frivilliga forum för lärande, 

kunskapsnätverk eller dokumentation av praxis (ibid). Äldre medarbetare kan enligt Hewitt 
(2008) förlänga sin närvaro i organisationen även efter att de gått i pension genom de här 

länkarna och vara tillgängliga för exempelvis mentorskap, support och rådgivning. Dessa 
ramverk kan således drastiskt reducera graden av institutionell kunskap som går till spillo 

på grund av pensionering. 

 
Kaye och Cohen (2008) menar i likhet med Hewitt (2008) att konsekvenserna av 

generationsskiftet som uppstår på grund av det höga antal medarbetare som går i pension 
kommer resultera i kompetensbrist, i synnerhet då det inte finns tillräckligt många yngre 

arbetstagare för att fylla ut hålet från de som går i pension. Vidare hävdar Kaye och Cohen 
(2008) att medarbetare som känner sig värdesatta tenderar att uppvisa lojalitet och att 

detta således är det bästa tillvägagångssättet för att behålla intellektuellt kapital inom 

organisationen. Värdesätta långtidsanställda har lägre frånvaro, högre produktivitet och är 
mer villiga att agera mentor till yngre medarbetare. Med andra ord kommer investeringar i 

äldre medarbetare generera en ur kompetenssynpunkt konkurrenskraftig organisation 
(Kaye & Cohen, 2008). 

 
Ledarskapsmässigt är det viktigt att kunna utnyttja investeringar i äldre medarbetares 

kompetens (Kaye & Cohen, 2008). Det bör finnas ett ramverk för att engagera äldre 

medarbetare och att i sitt ledarskap föra en dialog som fokuserar på individuella 
aspirationer (ibid). Nyckeln är att lära känna medarbetare och det som motiverar dem 

(ibid). På så vis förmedlas medarbetare om att de värdesätts vilket i sin tur genererar ett 
ökat engagemang (ibid).  
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3.4 Arbetsmiljö		
I följande avsnitt kommer områdena flexibilitet och ergonomi att presenteras och hur de 

påverkar arbetsmiljö. 

 

3.4.1 Flexibilitet		

En parameter för arbetsmiljö är möjligheten till flexibilitet (Ciutiene & Railaite, 2015). 
Genom att erbjuda en flexibel arbetsplats kan företag hjälpa sina anställda att finna en god 

balans mellan arbete och fritid, samtidigt som sannolikheten att äldre medarbetare väljer 
att stanna kvar längre i arbetslivet ökar (ibid). Utöver det gynnar flexibilitet motivation och 

jobbtillfredställelse samtidigt som det minskar uppkomsten av stress (Boston College The 
Sloan Center on Aging & Work, 2012). Boston College The Sloan Center on Aging & Work 

(2012) har identifierat olika exempel på arbetsplatsflexibilitet, där återfinns sex viktiga 

beståndsdelar som tillsammans utgör en arbetsplats flexibilitet. Dessa sex delar är 
arbetsplatsens flexibilitet (exempelvis transport till och från, möjlighet att arbeta 

hemifrån), anställningsflexibilitet (exempelvis deltidsanställning, säsongsarbete), 
arbetstidsflexibilitet (exempelvis flextid), karriärflexibilitet (exempelvis tjänstledighet, 

byte av arbetssysslor), belöningsflexibilitet (exempelvis gradvis pensionering) och 
flexibilitet i anställningsförhållanden (exempelvis projektarbete, konsultarbete, 

självständiga kontrakt).  

 

3.4.2 Ergonomi		

Ytterligare en variabel i området arbetsmiljö är ergonomi. Enligt Perry (2010) handlar 
ergonomi om att designa arbetsuppgifter och arbetsmiljö på ett sådant vis att riskfaktorer 

som kan leda till skador, sjukdom, otydligheter, misstag eller att något typ av fel begås 

elimineras. Vidare presenterar Perry (2010) sex ergonomiska mätgrupper som kan 
användas som riktlinjer när företag vill utvärdera hur ergonomiska deras aktiviteter är: 

 
1. Konstruktion av arbetsuppgifter: hållning, graden av repetition, tristess respektive 

mer utmanande arbetsuppgifter, återhämtning, statisk respektive dynamisk 
muskelaktivitet et cetera.  

2. Arbetsstationens design: sitta respektive stå, arbetsstationens höjd, skarpa kanter, 
fotstöd, golvmattor, typ av stolar et cetera. 

3. Arbetsmiljödesign: ljussättning, temperatur, ljudnivå, arbetsklädsel et cetera. 

4. Verktygsdesign: vridmoment, handtagsdesign, grepp, tyngd et cetera.  
5. Design av manuell materialhantering: manuella instruktioner för hantering av 

material. 
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6. Utrustningsdesign: knappar och växlar, tangentbord och mus, bokstäver och 

teckenstorlek, färger, analog vs digital et cetera. 

 
Vidare hävdar Ciutiene och Railaite (2015) att varje organisation har en unik situation och 

att det därför är nödvändigt att utföra en detaljerad utvärdering och identifiera vilka typer 
av ergonomiska behov som finns hos personalen på just den här arbetsplatsen. Om ett 

företag har arbetar aktivt med ergonomi är det högre sannolikhet att deras äldre 
medarbetare kommer välja att stanna kvar längre i yrkeslivet (ibid).  

3.5 Attityder	
Då studien ämnar belysa hur en höjd pensionsålder kommer påverka fallföretagens 
arbete med Age Management anser vi att det är relevant att ta reda på vilka attityder 

som då skulle kunna finnas på arbetsplatsen rent teoretisk om fler äldre medarbetare 
stannar kvar upp i högre ålder. För att belysa det har vi i det här avsnittet valt att 

presentera tidigare forskning som behandlar motivation, stereotyper och ekonomiska 

incitament. Ekonomiska incitament finns inte med i den forskning vi baserat Figur 2 på, 
dock har det genom våra efterforskningar framgått att det är en viktigt del som påverkar 

attityden till att arbeta längre.  

 

3.5.1 Motivation	och	stereotyper	

Anställdas attityd gentemot sina äldre medarbetare är ett vanligt förekommande problem 
då den äldre medarbetaren ofta blir associerad med negativa stereotyper kopplade till sin 

ålder (Radović-Marković, 2013). De här stereotyperna bygger på myter som exempelvis att 
äldre medarbetare skulle vara mindre motiverade och kreativa, ha svårare att ta till sig ny 

kunskap, vara okunniga när det kommer till ny teknologi, ogilla förändring et cetera (ibid). 
Forskning inom området har dock snarare framlagt bevis för motsatsen, nämligen att äldre 

medarbetare känner stark motivation, hög arbetsmoral och att de bidrar till en lägre 

personalomsättning (ibid). Genom att förändra dessa nedlåtande attityder mot äldre 
medarbetare skulle motivationen och viljan att vara yrkesverksam längre öka, samtidigt 

som brist på kunnig och kompetent personal skulle reduceras, varför företag borde jobba 
aktivt mot att förändra dessa attityder (Ciutiene & Railaite, 2015). Vidare menar Skoglund 

och Skoglund (2009) att äldre ofta blir förknippade med epitetet “bromskloss”, men att det 
är felaktigt. Det biologiska åldrandet behöver inte påverka en individs arbetsförmåga 

nämnvärt förrän långt efter pensionsåldern under förutsättningen att individen har en 
bibehållen allmänhälsa, mental hälsa och problemlösarförmåga (ibid). Vidare menar 

Skoglund och Skoglund (2009) att det inte är ovanligt att vara toppresterande vid 

exempelvis 55 snarare än 25 och att medarbetare därför inte bör se nedvärderande på sina 
äldre kollegor utan snarare uppmärksamma det värde de utgör för företaget och förvalta 
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det. Många stereotyper och fördomar mot äldre personal har således ingen förankring i 

verkligheten och kan inte anses vara giltiga anledningar för att undvika att anställa äldre 

personal (Radović-Marković, 2013).  

 

3.5.2 Ekonomiska	incitament		

Då äldre medarbetares attityd till att fortsätta vara yrkesverksam kan påverkas av hur 

dennes ekonomiska situation ser ut anser vi det relevant att redogöra för ekonomiska 

incitament under attitydavsnittet. Motiven bakom varför äldre människor väljer att 
fortsätta arbeta även om de har rätt till pensionering skiljer sig mellan olika individer 

(Radović-Marković, 2013). Inom högre samhällsklasser där det finns en ekonomisk 
trygghet med att pensionera sig väljer ändå ett flertal att fortsätta arbeta för att känslan av 

att bidra med något till samhället och till sin egen självuppfyllelse (ibid). Medborgare från 
lägre samhällsklasser däremot känner sig ofta tvingade till att fortsätta arbeta även efter att 

formellt ha gått i pension på grund av en pension som inte är tillräcklig för att leva det liv de 
önskar (ibid). Givetvis är det här generaliseringar och vi menar att det finns såklart 

undantag inom de båda samhällsklasserna. Trots generaliseringar anser vi att det blir 

relevant för vår studie att undersöka hur den ekonomiska aspekten spelar roll vid beslut om 
att gå i pension hos medarbetarna på våra fallföretag.  

3.6 Sammanfattning	

 

 
Figur 3 - Initial analysmodell 

 
Vi har utformat en analysmodell utifrån de teman som identifierades tidigare i figur 2. De 

teman som identifierades i figur 2 har utvecklats i enlighet med de delområden vi redogjort 

för i referensramen, vilket exempelvis innebär att hälsa numer inkluderar den psykiska- 
och fysiska arbetsförmågan. Vidare inkluderar kompetens kompetensutveckling, 

kompetensöverföring och rekrytering. Inom arbetsmiljö inkluderas områdena flexibilitet 
samt ergonomi. Attityder inkluderar stereotyper samt ekonomiska incitament. 
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Analysmodellen kommer användas för att koppla våra huvudteman i teorin med empirin 

för att på så vis möjliggöra tolkning och analys av den insamlade informationen. 

Analysmodellen är utformad med fokus på de delar av Age Management som vi anser är 
relevanta att lyfta i analysavnittet för att kunna nå studiens syfte. 
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4 Empiri	

I det här avsnittet presenteras den empiri som insamlats för studien. 15 intervjuer har 

genomförts varav elva är med fallföretag och fyra är med andra relevanta aktörer. 

Avsnittet kommer presentera resultaten av respondenternas svar utifrån valda teman. Vi 
kommer inte att delge alla respondenternas svar under samtliga rubriker och teman utan 

har valt att lyfta fram det mest relevanta för studiens syfte. 

4.1 Företagsbeskrivningar	
Tabell 1: Presentation av fallföretag 

 

 

Fallföretag/ benämning i 
rapporten  

Respondentens 
position  Kort företagsbeskrivning Företagets 

medelålder 

Vattenfall Services Nordic AB/ 

Energiföretaget 
VD 

Verkar på marknaden för 
energiproduktion. Majoriteten anställda 
är arbetare  

46 år 

Detaljhandelsföretaget 

/Detaljhandelsföretaget 
HR-chef 

Detaljhandel med varuhus över hela 
Sverige. Majoriteten anställda är 
arbetare  

≈35 år 

Linköpings Kommun 

/Kommunen 
Förhandlingschef med 
ansvar för pensionsfrågor 

Sveriges femte största kommun. Jämn 
fördelning mellan tjänstemän och 
arbetare.  

45 år 

Bonnierförlagen AB 

/Bokförlaget 
HR-chef 

Bokförlag, med 10 000 titlar i 
utgivningskatalog. Majoriteten 
tjänstemän. 

45,9 år 

ÅF 

/Konsultföretaget 
HR-chef 

Erbjuder konsulttjänster inom energi, 
industri och infrastruktur. De anställda 
är uteslutande tjänstemän.  

42 år 

SSAB 

/Stålföretaget 
Försäljningschef 

Globalt stålföretag som är ledande 
producenter på sin marknad. 
Majoriteten anställda är arbetare.  

≈ <45 

Spendrups 

/Bryggeriföretaget 
HR-direktör 

Svenskt bryggeri, producerar och säljer 
årligen 400 miljoner. De har en jämn 
fördelning mellan tjänstemän och 
arbetare.  

41 år 

Keolis 

/Bussföretaget 
HR- och 
kommunikationsdirektör 

Internationell kollektivtrafikkoncern. 
Majoriteten av de anställda är arbetare.  48 år 

Länsförsäkringar AB/ 

Försäkringsbolaget 
HR-chef 

Bank, försäkring och 
fastighetsförmedling. Uteslutande 
tjänstemän. 

45 år 

Systembolaget 

/Dryckesbolaget 
Enhetschef HR & Kvalitet 

Statlig ensam aktör för butiksförsäljning 
av alkohol i Sverige. De kategoriseras 
sina anställda som tjänstemän.  

≈40 år 

Ragn-Sells 

/Miljöföretaget 
HR-chef 

Kompetensföretag inom återvinning och 
miljö. Majoriteten av de anställda är 
arbetade, drygt en fjärdedel är 
tjänstemän.  

44,5 år 
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Studiens fallföretag har i vår mening genererat en tämligen bred spridning över diverse 

branscher i och med att företagen verkar på olika marknader. Med en varierande 

branschtillhörighet möjliggörs analys av företag med olika typer av arbetsuppgifter. Det ger 
oss möjligheten att se till skillnader i fysiskt krävande arbete, mellan tjänstemän och 

arbetare samt att se om behov av viss arbetskraft kan skilja sig åt branscher emellan. Vi har 
valt att utgå från Ilmarinen et al:s (2001) kategorisering av vilken typ av arbete 

medarbetare utför som tjänstemän eller arbetare. Där har arbetare generellt sett ett fysiskt 
tyngre arbete och tjänstemän ett mer psykiskt krävande arbete. I studiens empiriavsnitt har 

företagen anonymiserats till benämningarna i tabellen ovan, det på grund av att fokus inte 

ska läggas på de individuella företagen. I Appendix 1 finner ni mer detaljerad information 
om fallföretagen i den här studien.  

 
Vi presenterar även de fyra övriga respondenter som tidigare nämnts i tabellen nedan. De 

beskrivs närmare i Appendix 2.  

 
Tabell 2: Presentation av övriga respondenter 

 
Respondent Befattning Företag Benämning i rapporten 

Carina Lindfelt 
Avdelningschef 
arbetsmarknad och 
förhandlingsservice 

Svenskt Näringsliv Arbetsmarknadschefen 

Renée Andersson 
Utredare ansvarig för 
pensioner 

LO Utredaren 

Stefan Jansson 
Specialist pension & 
försäkring 

Sveriges Ingenjörer Specialisten 

Marit Melin 
Fysioterapeut, 
egenföretagare 

Improve Rehab Fysioterapeuten 

 

4.2 Age	Management		
Då studien kretsar kring Age Management önskade vi undersöka hur fallföretagen 
arbetar med frågor kopplade till området. 

 

4.2.1 Fallföretag	som	anser	sig	arbeta	med	Age	Management		

Som kort nämnt i bakgrunden genomförde Energiföretaget ett projekt inom Age 

Management för omkring 10 år sedan. Orsaken till projektet var att företaget till viss del 
upplevde en bristande motivation till arbetet hos sina äldre medarbetare. VD:n beskriver 

tankesättet som fanns hos några av de äldre: “Ja, men nu är det så nära pension så varför 
anstränga sig?” (VD, Energiföretaget, 2018-02-22). Vidare menar han att medarbetarnas 
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attityd till pensionen förändrades efter projektet och att attitydförändringarna som uppstod 

fortfarande råder.  

 
Hos Konsultföretaget kan Age Management-frågor handla om exempelvis deras 

alumninätverk, vilket vi kommer beskriva mer ingående i empirins kompetensavsnitt. 
Vidare erbjuder Konsultföretaget flex- och deltidspension från 62 år, vilket även erbjuds på 

Stålföretaget. En av anledningarna till möjligheten med deltidspension var för att 
sysselsätta de yngre. De önskade vara ett attraktivt företag samtidigt som de ansåg sig 

behöva lära upp de yngre. Kommunen har kopplat frågan om ålder till mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor, det vill säga olika grupper som har olika förutsättningar. 
Förhandlingschefen drog paralleller och svarade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där 

han menade att fler måste arbeta längre. Kommunen började således sträva efter att 
förlänga arbetslivet för sina medarbetare, varav frågor av denna karaktär hamnade mer i 

fokus och det blev följaktligen en personalförsörjningsfråga. 

 

4.2.2 Fallföretag	som	är	indifferenta	i	frågan	

Hos Bussbolaget svarade HR- och kommunikationsdirektören att de inte ägnade sig 
nämnvärt åt Age Management men att de hade börjat fokusera mer på arbetsmiljön på 

arbetarsidan. Hos Detaljhandelsföretaget svarade respondenten att de inte hade ett särskilt 
stort behov av att arbeta med området då personalstyrkan är relativt ung, men att det 

kunde förekomma anpassning av arbetsuppgifter och erbjudande om rehabilitering vid 
behov. HR-direktören på Bryggeriföretaget svarade att de hade för avsikt att börja arbeta 

mer aktivt med åldersrelaterade frågor. De skall exempelvis i vår ha ett så kallat 

framtidsforum där de skall diskutera framtidens företag och hur de skall förhålla sig till 
arbetskraftsfrågorna i framtiden, exempelvis att de har äldre i företaget som vill och borde 

fortsätta arbeta enligt HR-direktören. Hos Miljöföretaget använder de enligt HR-chefen 
inte begreppet Age Management men de resonerar kring ålder utifrån ett 

diskrimineringsperspektiv och tar hänsyn till ålder när det diskuteras kring framtida 
bemanning. Vidare förklarar HR-chefen att för bemanningsfrågan är det cheferna i de olika 

affärsområdena som är på alerten och säkerställer att det rekryteras i tid, och då framförallt 

på tjänstemannasidan.  

 

4.2.3 Fallföretag	som	inte	anser	sig	arbeta	med	Age	Management		

Hos Bokförlaget svarade HR-chefen att de inte var i behov av att arbeta med frågor kring 

Age Management i dagsläget utan att de snarare fokuserar på mångfaldsfrågor där behovet 

är större. Likaså ansåg enhetschefen för HR & Kvalitet på Dryckesbolaget detsamma. 

Försäkringsbolaget har inte initierat något strukturerat arbete kring Age Management. 
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4.3 Hälsa		
Under avsnittet hälsa kommer fallföretagens syn på äldre medarbetares fysiska- och 

psykiska arbetsförmåga att presenteras. Även anställningsbarhet hos äldre som grupp 
och som individer vilket kom fram under vissa intervjuer. Båda dessa områden kommer 

att presenteras i nedan avsnitt.  

 

4.3.1 Arbetsförmåga	hos	äldre		

4.3.1.1 Finns	skillnader	i	arbetsförmåga	hos	äldre?	

Upplever skillnader i arbetsförmåga hos äldre 
 
Det är enligt oss intressant att inleda det här avsnittet med en händelse som Bussbolaget 

var med om för ett antal år sedan. Bussbolaget satte en gräns på 70 år vid vilken 
medarbetare inte längre tilläts köra buss. Anledningen var att de såg en risk i att 

medarbetare över 70 års ålder kunde ha begynnande demens eller vara ovetandes om andra 

fysiska förmågor som försämrats och då kunde påverka deras arbetsförmåga. De skulle i 
sådana fall kunna riskera resenärer på bussen eller andra trafikanter. Åldersgränsen ledde 

till en anmälan i arbetsdomstolen där Bussbolaget sedan blev dömda enligt 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567) då det ansågs att Bussbolagets skäl för införandet av 

spärren inte var befogat. Hos Bryggeriföretaget kunde HR-direktören se att yngre 
medarbetare generellt sett var mer entusiastiska till arbetet än äldre medarbetare. Han 

menade att då den fysiska förmågan kan minska hos medarbetare som blir äldre bidrar det 

till att även entusiasmen kan minska. Dock poängterar han att äldre medarbetare besitter 
mer erfarenhet än de yngre. Vi erhöll liknande svar från HR-chefen på 

Detaljhandelsföretaget. Av Dryckesbolaget fick vi svaret att arbetsförmågan kunde påverkas 
i det fysiskt krävande arbetet.  

 
Upplever inte skillnader i arbetsförmåga hos äldre 
 

Förhandlingschefen på Kommunen beskriver att han inte upplever några större skillnader i 
arbetsförmåga beroende på ålder. Likt Kommunen menar HR-chefen på Konsultföretaget 

att arbetsförmågan hos deras medarbetare inte påverkas av åldrande. Åtgärder för att 
bevara arbetsförmågan hos anställda i deras företag är bland annat genom att erbjuda 

friskvårdsbidrag och hälsorelaterade aktiviteter. Hos Stålföretaget menar 
försäljningschefen att det förekommer tyngre arbetsuppgifter. Han fortsätter och menar att 

det hos dem generellt sätt snarare är en fråga om kön än ålder när det kommer till att 

hantera fysiskt tunga uppgifter. Inte heller HR-chefen på Miljöföretaget ser att åldern 
skulle påverka arbetsförmågan, då hon menar att hälsan i många fall är oberoende av ålder. 
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Tillika kunde inte HR-chefen på Bokförlaget eller HR-chefen på Försäkringsbolaget se att 

arbetsförmågan skulle påverkas av åldern.  

 

4.3.2 Äldre	medarbetares	anställningsbarhet		

HR-chefen på Bokförlaget anser att äldre medarbetare borde ses som en attraktiv grupp på 
arbetsmarknaden i och med att de är klara med vabbande och liknande förbindelser 

kopplade till familjelivet som kan infinna sig i en något lägre ålder. Förhandlingschefen på 

Kommunen tror likaså att medarbetare på 55+ kommer att bli eftertraktade i framtiden. 
Han anger liknande anledningar som HR-chefen på Bokförlaget när han säger att den 

åldersgruppen besitter mycket erfarenhet samtidigt som de kanske inte har flertalet andra 
förpliktelser, åtminstone inte i lika hög utsträckning som exempelvis medarbetare i 

föräldraråren.  
 

Även arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv instämmer i antagandet att äldre 
medarbetare är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden. De har enligt henne mycket med 

sig i bagaget samtidigt som de inte har några startsträckor: “De kan gå direkt in och 

leverera och sedan har de många gånger passerat det där som måste hanteras i livet, den 
där livspussel-delen” (Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08). 

Arbetsmarknadschefen menar fortsättningsvis att äldre medarbetare generellt sett har god 
närvaro under många år, och att de i många fall stannar kvar längre i företaget än yngre 

medarbetare som kanske väljer att byta arbetsplats efter ett par år. Hon menar därför att 
åldersgruppen äldre medarbetare utgör ett annat typ av strategiskt tänk. 

4.4 Kompetens	
Vi önskade undersöka hur kompetenshantering ter sig på studiens fallföretag då det 
enligt studiens referensram utgör ett av huvudområdena inom arbete med Age 

Management. Dels efterforskades vilken typ av kompetens som krävs för att klara av 

företagets arbetsuppgifter samt vad som eftersöks vid rekrytering och anställning av nya 
medarbetare, men även kompetensutveckling och hur överföring av kompetens hanteras 

då medarbetare går i pension.  
 

4.4.1 Rekrytering	

När nya medarbetare anställs vid Bryggeriföretaget söker de enligt deras HR-direktör olika 

typer av kompetens. Över tid har det dock enligt honom skett en utveckling mot mer 
kvalificerade tjänster i och med att Bryggeriföretaget har investerat mer i teknologi. I och 

med den mer avancerade teknologin krävs det även att Bryggeriföretagets medarbetare 
innehar en större teknisk kompetens, då det behövs mer ingenjörskompetens än tidigare. 
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I likhet med utvecklingen hos Bryggeriföretaget kräver arbetsuppgifterna för anställda hos 

Konsultföretaget hög kompetens då alla konsulter måste vara specialister inom sitt område. 
Som konsultbolag är det just kompetensen Konsultföretaget säljer till sina kunder. På 

grund av det här är det en utmaning att göra nyutexaminerade eller nyanställda attraktiva 
konsulter för kunder, i synnerhet då kunder ofta kan vara relativt petiga med vad de söker. 

Där är det enligt HR-chefen kortare startsträcka för äldre nyanställda som varit ute längre i 
arbetslivet och på så vis rimligen samlat på sig mer praktisk erfarenhet än en 

nyutexaminerad.  

 
På Kommunen ses enligt den intervjuade förhandlingschefen ett liknande behov av att hitta 

medarbetare med erfarenhet, och i deras fall är behovet tilltagande. Den kompetens de 
söker inom Kommunen är också något spridd och ser olika ut beroende på vilken typ av 

verksamhet det handlar om. De ser dock att de har ett ökat behov av att hitta just erfarna 
medarbetare. Med detta sagt finns dock ett flertal bristyrken just nu där tillgången inte 

täcker efterfrågan, vilket medför att de där måste tumma på kraven när det gäller 
erfarenhet. Enligt förhandlingschefen är det många nyutexaminerade som anställs, men det 

ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet inom kommunen det handlar om.  

 
Situationen hos Bokförlaget ser något annorlunda ut då flera av yrkesrollerna är ganska 

seniora och därmed kräver en annan typ av erfarenhet som är kopplad till arbetslivet. Den 
intervjuade HR-chefen på Bokförlaget tar upp rollen som förläggare som exempel, vilken 

han anser kräver en tyngre typ av arbetslivserfarenhet du kanske inte besitter som 32-åring: 
“Du har inte den kompetensen, erfarenheten, det kontaktnätet… Så om vi rekryterar 

förläggare externt är de antagligen lite äldre” (HR-chef, Bokförlaget, 2018-03-08). HR-

chefen poängterar dock att de inte väljer att rekrytera äldre medarbetare bara för att de 
råkar ha en högre biologisk ålder utan att det snarare indirekt beror på 

arbetslivserfarenheter som är kopplad till en högre ålder. Med detta sagt rekryteras även 
fler yngre människor till andra typer av positioner eller till vissa delar av Bokförlaget för att 

fånga upp andra beteenden och få in en annan dynamik i diskussion och process. 
 

“Det vi egentligen fokuserar mest på, där vi är sämre, det är mångfald ur etnisk 

bakgrund. Det är vår utmaning, mycket mer än åldersmix. Vi är alldeles för 
homogena.” - HR-chef, Bokförlaget, 2018-03-08 

 
Bussbolaget skiljer sig en del från tidigare nämnda fallföretag när det kommer till eftersökt 

kompetens i och med att det är en speciell och specifik typ av kompetens som eftersöks i 
rollen som bussförare. På Bussbolaget eftersöks enligt den intervjuade HR & 

kommunikationsdirektören främst bussförare i och med att det råder en stor brist inom den 
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sektorn. Bussbolaget rekryterar också mycket personal till verkstadsmekanikersidan och då 

söks individer med erfarenhet. På tjänstemannasidan är den kompetens som eftersöks 

varierad, men det anställs sällan personer helt utan utbildning.  
 

Miljöföretaget möter liknande utmaningar med generationsskiftet som Bussbolaget och 
planerar att göra en analys av hur personalbehovet ser ut både de närmaste 5 åren men 

även på längre sikt. Miljöföretaget upplever i dagsläget en på brist på chaufförer, och andra 
yrkesutbildningar överlag, på arbetarsidan vilket HR-chefen menar utgör en viktig fråga 

framöver. På tjänstemannasidan eftersöks mycket specialister inom området miljö och 

teknik vilka ofta är ganska unga då området är så pass nytt på utbildningssidan. HR-chefen 
menar att Miljöföretaget befinner sig i ett skede där de tittar mer på att utveckla fler 

lösningar för att möta behovet och planera för framtiden.  

 

4.4.2 Kompetenshantering		

En stor majoritet av fallföretagen uppger att kompetenshantering är en viktig del av 

verksamheten. Vidare är samtliga fallföretag eniga om att kompetenshantering är ett 

utmanande arbete som kräver kontinuerlig förbättring och ständig uppdatering. Flertalet 
fallföretag tog även upp kompetens som ett område inom vilket det skulle behöva göras 

insatser vid ett införande av en höjd pensionsålder.  
 

VD:n på Energiföretaget anser att kompetenshantering är något som fungerar bra på 
företaget idag. Till viss del tar företaget in ungdomar som de låter gå parallellt med en äldre 

medarbetare någon månad innan hen går i pension. Vidare upplever Energiföretagets VD 

att det finns en förståelse bland chefer inom bolaget när det kommer till hanteringen av 
äldre arbetskraft. Den här förståelsen kommer till uttryck genom att äldre medarbetare ges 

bättre förutsättningar till att göra sitt jobb. Exempelvis förflyttades äldre medarbetare som 
upplevde att de hade förslitningar som påverkade deras förmåga att utföra sitt arbete till 

planeringskontor där de istället fick möjlighet att utnyttja sin kompetens till att lära upp 
yngre medarbetare. Det var enligt VD:n viktigt för bevarandet och överföringen av de äldres 

kompetens till yngre.  

 
På Bryggeriföretaget upplevs kompetenshantering vara en stor utmaning och det är något 

företaget enligt HR-direktören behöver utveckla ett mer systematiskt förhållningssätt till. 
Vidare anser han att det vid pensionering är viktigt att ha en fullt fungerande 

kompetensöverföring. HR-direktören lyfter ett exempel från en av Bryggeriföretagets 
industriarbetsplatser där de utsett en kompetent person inom en funktion som sedan fått 

utveckla så kallad e-learning. HR-direktören menar att när en högpresterande medarbetare 
lämnar sin position “...har vi överfört den kompetensen till ett e-learningsprogram som 
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finns kvar och som vi använder till att lära upp nya människor” (HR-direktör, 

Bryggeriföretaget, 2018-03-09). HR-direktören hävdar att det finns två olika former av 

kompetensöverföring, en från äldre till yngre och en annan typ av kompetensöverföring 
som sker åt andra hållet, från yngre till äldre. Han menar att äldre exempelvis har mycket 

att lära av den yngre generationen när det kommer till den digitala världen och att 
kompetensöverföring måste gå åt båda hållen. HR-direktören argumenterar vidare för att 

det kommer bli extra kritiskt för organisationer att underhålla sina äldre medarbetares 
kompetens vid ett införande av en höjd pensionsålder eftersom det går så pass fort i 

samhället vilket innebär att kraven är under ständig förändring. Han förklarar att om 

kravet på kompetens ändras för varje år som går och du ska arbeta 3 år till innebär det att 
du måste underhålla din kompetens effektivt och kontinuerligt under 3 ytterligare år. I och 

med att utvecklingen går snabbt inom många branscher till följd av exempelvis 
digitalisering menar han att det därmed blir en stor utmaning att underhålla och utveckla 

kompetensen, både för företaget men även på individnivå när det kommer till dennes 
anställningsbarhet. Det kommer alltså enligt HR-chefen att behövas omfattande insatser 

för kompetenshantering vid införandet av en höjd pensionsålder. 
 

Även på Konsultföretaget ses kompetensutveckling som en stor utmaning, mycket på grund 

av att det är så pass viktigt i just en konsultorganisation då kompetensen utgör en sådan 
stor del av verksamheten. Företaget har ett ramverk på plats men det är enligt HR-chefen 

av mer traditionell karaktär och de har mycket att bygga vidare på. Utöver detta har 
Konsultföretaget även implementerat ett alumninätverk där före detta anställda som gått i 

pension finns anslutna och fortsätter arbeta som underkonsulter på timbasis. Med andra 
ord finns alltså ett stort nätverk av pensionärer som arbetar för Konsultföretaget. Enligt 

HR-chefen finns det alltid behov av mer kompetens, samtidigt som pensionärer är relativt 

billig arbetskraft. HR-chefen poängterar även att det skulle bli lättare för dem att behålla 
kompetens inom företaget om en högre pensionsålder infördes. Han menar som tidigare 

nämnt att de behöver få in så många fler medarbetare som möjligt med rätt kompetens 
vilket betyder att en arbetskraftsökning till följd av en höjd pensionsålder skulle utgöra en 

möjlighet för företaget: “vi behöver så mycket hjärnkraft vi kan få” (HR-chef, 
Konsultföretaget, 2018-03-09). 

 

HR-chefen på Bokförlaget anser att kompetensen hos dem än så länge har hängt med upp i 
åldrarna och ser erfarenhet kopplad till en högre ålder som en möjlighet: “En äldre 

medarbetarskara är inte ett problem och har inte varit, det har inte setts som en nackdel 
att vara gammal” (HR-chef, Bokförlaget, 2018-03-08). HR-chefen belyser ytterligare att 

det snarare är olika individuella skillnader i personlighet som spelar in och inte åldern i sig. 
Han menar att individer exempelvis inte blir mindre eller mer analytiska ju äldre de blir 
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utan att stommen förblir densamma livet igenom: “Även om jag förstärkt vissa sidor, det 

är en erfarenhetsfråga.” (HR-chef, Bokförlaget, 2018-03-08).  

 
Enligt HR-chefen har de dels en naturligt organisk kompetenshantering i och med att det 

anställs fler yngre individer än äldre rent logiskt vilket medför att dessa då lär sig och får 
mer erfarenhet i sina yrkesroller och får utökat ansvar ju äldre de blir. De har även lagt ner 

resurser på skapandet av ett mer formellt kompetensprogram. Bokförlaget bestämde att 
2017 skulle bli ett “kompetensår” på grund av att de insåg att de var tvungna att skruva upp 

sin innevarande kompetens kontinuerligt. Till slut landade de i ett upplägg som grundar sig 

i självledarskap, något HR-chefen menar genomsyrar hela organisationen, nämligen att 
varje individ tar ansvar för sin egen utveckling och roll. Sammanfattningsvis ser 

Bokförlaget just kompetenshantering som en av de större utmaningarna företaget står 
inför, även om de i nuläget är nöjda med sitt kompetensprogram. Dels på grund av 

förändringsbenägenhet inom företaget men även att det kan vara svårt att förutspå 
förändringar i branschen. 

 
Även hos Försäkringsbolaget menar HR-chefen att ansvaret och viljan att utvecklas ligger 

hos medarbetaren själv. Det finns en dialog mellan chef och medarbetare gällande 

kompetensmässiga behov kopplat till affärs- och verksamhetsmål. Vidare poängterar HR-
chefen att kompetensöverföring överhuvudtaget inte handlar om ålder utan att det är en 

självklar del av vardagen att lära av varandra, oavsett ålder. 
 

På Kommunen upplever de att den egna synen på erfarenhet har förändrats. Tidigare fanns 
en önskan om att få in “nytt blod” men de har nu insett att det kan resultera att de istället 

tappar mycket värdefull kompetens, något som har blivit tydligt i och med att 40-talisterna 

försvunnit från arbetsmarknaden de senaste 5 åren, menar Förhandlingschefen. Varje 
kommunförvaltning fungerar olika eftersom olika typer av verksamhet bedrivs och 

förvaltningarna har därmed valt att organisera sin kompetenshantering på en massa olika 
sätt. Det finns således skilda forum för kompetensöverföring på de olika delarna av 

kommunens verksamhet och startsträckan ser olika ut inom olika sektorer. 
Förhandlingschefen poängterar dock att åldern faktiskt bara är en siffra och att det snarare 

är erfarenheten som kopplas till kompetensen än åldern i sig. Förhandlingschefen belyser 

även att det är viktigt att det finns en kontinuerlig individuell kompetensutveckling för alla 
medarbetare. “Det får inte finnas några tecken på att arbetsgivaren inte vill satsa på mig 

för att jag är efter 60. För att jag fyllt 60” (Förhandlingschef, Kommunen, 2018-03-07). 
Förhandlingschefen menar att de signaler de sänder ut till medarbetare som arbetsgivare är 

oerhört viktiga. Arbetsgivaren bör enligt honom utgå ifrån att alla har ett livslångt lärande, 
oavsett var de befinner sig i livet rent åldersmässigt, och att viljan och kapabiliteten att lära 

nytt inte upphör bara för att personer blir äldre. Värt att poängtera är att Kommunen enligt 
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förhandlingschefen kan se att folk med högre utbildning generellt tenderar att stanna kvar 

längre i arbetslivet, vilket även det bidrar till att de ser kompetensutveckling som en viktig 

parameter. Förhandlingschefen på Kommunen menar också att det är viktigt att de sänder 
ut rätt signaler till äldre medarbetare om att de är viktigt för dem att kontinuerligt fortsätta 

utveckla sin kompetens även i en högre ålder för att inte minska sin anställningsbarhet och 
för att hålla motivationen uppe. 

 
På Stålföretaget arbetar de enligt den intervjuade försäljningschefen med så kallat Lean 

Management, vilket utgör en viktig del i kompetensöverföringen. “Vi standardiserar våra 

arbetssätt för att underlätta kunskapsöverföring” (Försäljningschef, Stålföretaget, 2018-
03-09). Detta hanteringssätt gäller alla nivåer och befattningar inom företaget. Enligt HR & 

kommunikationsdirektören på Bussbolaget behövs alltid kompetensöverföring, oavsett som 
ung eller gammal. På Bussbolaget använder de sig dels av successionsprogram för att 

identifiera nyckelpositioner, och då är det mest intressant med medarbetare som är svåra- 
eller tar lång tid att ersätta. Successionsprogrammet innebär då att se till att ha en 

successionsordning färdigställd när den här typen av medarbetare väljer att lämna företaget 
så att de har en efterträdare på plats och att denna är väl förberedd att ta över rollen. Vidare 

drivs ett arbete med dokumentation av kompetens för att komma ifrån det här 

personberoendet: “Vi har ett ledningssystem som beskriver alla våra processer och 
tillhörande dokument och annat för att få det dokumenterat.” (HR- och 

kommunikationsdirektör, Bussbolaget, 2018-03-14). 
 

Enligt HR-chefen på Detaljhandelsföretag är kompetensöverföring en viktig del. 
Exempelvis låter de någon gå med som mentor vid introduktion av nya medarbetare. 

Kompetensmässigt är det vidare viktigt att medarbetare på Detaljhandelsföretaget besitter 

stor kunskap om företagets produktutbud. Då sortimentet består av uppemot 19 000 olika 
produkter som ofta är av specifik karaktär utgör detta en stor utmaning för företaget: “Det 

är en av de stora utmaningarna, att säkerställa att så många som möjligt har så mycket 
kunskap som möjligt om många produkter.” (HR-chef, Detaljhandelsföretaget, 2018-03-

02). Detaljhandelsföretaget har dock enligt HR-chefen inte identifierat den här typen av 
kompetensöverföring som ett problem i nuläget utan snarare konstaterat att de 

kontinuerligt behöver bygga på med mer och mer kunskap i och med det stora 

produktutbudet som hela tiden utökas med fler produkter.  
 

HR-chefen på Miljöföretaget tar vid intervjutillfället flera gånger upp värdet deras äldre 
medarbetare utgör för företaget. Hon menar att det i flera fall handlar om medarbetare som 

arbetat länge inom företaget vilket innebär att de bär med sig en historia och en utveckling 
som bidrar stort till verksamheten. Därför har Miljöföretaget ett stort fokus på att få in 

yngre i företaget för att de ska hinna vara verksam ett tag tillsammans med dessa äldre 
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medarbetare och på så vis lära sig av de äldre. Hon kan dock inte påstå att det är ett särskilt 

stort problem hos Miljöföretaget att kompetens försvinner vid pensionering men 

konstaterar att det finns enstaka specialister som sitter på mycket kunskap som det finns en 
vilja att bevara inom företaget även efter dessa medarbetare gått i pension. Hon menar att 

chefer på företaget i sådana fall är ute i god tid. 

 

4.4.3 Synpunkter	från	andra	aktörer	

Arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv tar upp problematiken kring nyckelpersoner 
när frågor om kompetenshantering kommer på tal. Hon menar att den här typen av 

medarbetare går att hitta i alla åldersklasser och besitter en unik kompetens som är 
värdefull för företag och som tar tid att växla över. Vidare menar arbetsmarknadschefen att 

äldre medarbetares anställningsbarhet beror på individens kompetens och huruvida denna 
är relevant. När det kommer till graden av relevans äldre medarbetares kompetens har spår 

hon att det kommer bli lite tuffare utmaningar framöver i och med att yrkeslivet och 
yrkesroller förändras allt snabbare:  

 

“Vilket betyder att du måste hålla din kompetens up-to-date lite mer, både när du är 
på arbetsplatsen men också för de fall där du skulle förlora jobbet så att du är 

snabb på att skruva om till nästa steg. Har du inte varit det är resan lite längre.” - 
Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08 

 
Enligt arbetsmarknadschefen är dock ålder en helt ointressant fråga när det kommer till 

yrken som kräver mycket av ett tänkande och kunnande som är kopplade till en gedigen 

erfarenhet. Det hon däremot lyfter fram som essentiellt för en lyckad kompetenshantering 
är att företag behöver utveckla och lägga mer fokus på överföringen av kompetens, då 

speciellt att överföra kompetens från äldre medarbetare som är på väg att fasas ut i pension 
och därmed bevara dennes kompetens inom företaget och använda den för att lära upp mer 

oerfarna medarbetare. Hon menar att den typen av medarbetare sitter på en erfarenhet 
som är värdefull för alla som kommer in som helt nyutexaminerade. Arbetsmarknadschefen 

anser att företag måste beakta växlingen av kompetens för att inte riskera att de mindre 

erfarna arbetarna blir utarbetade: 
 

“Måste man sätta dem på tuffaste casen? Man kanske ska låta gamlingarna köra de 
tuffaste casen? Så får man lära in. (...) Den där attityden har jag fruktansvärt svårt 

för. Ingenting med ett vettigt ledarskap och ett vettigt arbetsgivarförhållningssätt 
att göra.” - Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08 
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Utredaren på LO talar även hon om vikten av en kontinuerlig kompetensutveckling. Hon 

menar att det finns ett ansvar både hos arbetsgivare och fack (men även hos medarbetaren 

själv) att se till att ge medarbetare den utbildning som krävs för att arbeta längre. För att 
möjliggöra det tror utredaren att det kommer krävas en anpassning av 

studiemedelssystemet, för att göra det möjligt för de som är lite upp i åren att faktiskt 
kunna sadla om även senare i livet. Hon menar att det kan visa sig problematiskt för företag 

om de i framtiden har många äldre medarbetare som inte längre har rätt kompetens. Det 
bör enligt henne finnas en möjlighet för kompetensutveckling eller att exempelvis ta 

tjänstledigt en period för att vidareutbilda sig: “Där tycker jag nog att det är rimligt att 

man ställer ganska stora krav även på de anställda, att de faktiskt har någon form av 
skyldighet att se till att de ändå uppdaterar sina kunskaper.” (Utredare, LO, 2018-04-05). 

4.5 Arbetsmiljö	
Avsnittet arbetsmiljö kommer presentera respektive fallföretags syn på ergonomi och 

flexibilitet i förhållande till en höjd pensionsålder. Då ergonomi kan vara ett verktyg för 

att förhindra uppkomsten av arbetsskador har vi undersökt hur vanligt förekommande 
arbetsskador är hos äldre på studiens fallföretag. Flexibilitet är en annan del som är 

viktigt för arbetsmiljön, varför vi valt att undersöka fallföretagens syn även på det 
området.  

4.5.1 Ergonomi	

4.5.1.1 Är	arbetsskador	mer	vanligt	förekommande	hos	äldre?	

Mer förekommande med arbetsskador hos äldre 
 
Majoriteten av Energiföretagets anställda arbetar ute på “fältet”. Tidigare kunde företaget 
se förslitningsskador hos många individer och således även ett behov av att kunna erbjuda 

mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter när medarbetare börjar komma upp i ålder. 
Energiföretaget kom då till insikten att vissa äldre medarbetare kanske inte bör arbeta på 

“fältet” hela sin yrkesverksamma tid utan kompetensen kan nyttjas bättre och även 
överföras till yngre om de på senare år arbetar på planeringskontor istället beskriver VD:n. 

Hos Bussbolaget, där majoriteten av arbetskraften är över 50 år, är arbets- och 

förslitningsskador vanligare högre upp i åldrarna: “...man blir både mer och oftare sjuk ju 
äldre man blir” (HR- och kommunikationsdirektör, Bussbolaget, 2018-03-14). 

 
Bryggeriföretaget menar att det vid ett införande av en höjd pensionsålder kommer behöva 

göras fler insatser inom ergonomi och arbetsmiljö då människor generellt blir svagare när 
de åldras. HR-chefen menar att det behovet syns mest inom tunga och repetitiva 

arbetsuppgifter. Vidare menar han att detta tankesätt kring arbetsskador egentligen inte är 
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något nytt men att det finns ett behov av att fundera extra mycket på det i takt med att få 

fler äldre medarbetare i organisationen.  

 
Ingen skillnad i arbetsskador mellan yngre och äldre 
 
Hos Detaljhandelsföretaget ser HR-chefen inte att det är vanligare med arbetsskador hos 

äldre medarbetare; “...snarare tvärtom. Mer att de [äldre] som redan gjort de misstagen 
inte gör dem igen och de är försiktigare” (HR-chef, Detaljhandelsföretaget, 2018-03-02). 

Hon menade dessutom att de är medvetna om att det i vissa arbetsuppgifter ingår tunga 
lyft. Därför är de aktsamma och ger ergonomiska genomgångar för de medarbetare där 

tyngre arbetsuppgifter förekommer.  

 
Hos Miljöföretaget beskriver HR-chefen att de har arbetsskador, men att de arbetar aktivt 

med att följa upp alla tillbud för att i högsta möjliga mån undvika uppkomsten av skador. 
Hon poängterar dock att företagets medarbetare arbetar i en riskfylld miljö. Vidare kan hon 

inte se en koppling mellan att det skulle förekomma mer arbetsskador hos äldre 
medarbetare utan att det där i sådana fall snarare handlar om förslitningar:  

 

“...de ska hoppa i och ur olika bilar och jobba med tunga lyft, dra slangar och så 
vidare så det sliter mycket på ryggar och knän. Vi har många 

rehabiliteringsärenden där. Det skulle jag säga inte har med ålder att göra utan om 
hur länge de har jobbat.” - HR-chef, Miljöföretaget, 2018-04-04 

 
Inte heller respondenten hos Stålföretaget kan se att arbetsskador skulle vara mer vanligt 

förekommande hos äldre. På Kommunen ser arbetsskadesituationen olika ut beroende på 

vilken del av den kommunala verksamheten som berörs, vilket gör att förhandlingschefen 
upplever svårigheter att besvara frågan, men han anser att det krävs arbete med att 

förebygga arbetsskador. Hos Bokförlaget består arbetsuppgifterna framförallt av 
stillasittande arbete framför datorn, vilket enlig HR-chefen bidrar till att arbetsskador är 

nästintill obefintliga. Tid läggs snarare på stödsamtal för att bibehålla välmående hos 
personalen. Å andra sidan beskrev han att dessa stödsamtal ofta inte är relaterade till stress 

på just arbetsplatsen utan mer till livssituationen utanför arbetet. Han reflekterar även över 
var gränsen går för arbetsgivarens ansvar. Utöver stödsamtalen har Bokförlaget 

friskvårdsaktiviteter, men HR-chefen poängterar att de troligtvis inte utnyttjas av alla utan 

främst av de som redan är fysiskt aktiva på sin fritid.  
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Synpunkter från andra aktörer 
 
Fysioterapeuften på Improve Rehab, som är specialist på axelproblem, menar att de hon 

behandlar för arbetsskador framförallt kommer från tjänstemannasektorn och har problem 
med exempelvis musarm eller tennisarmbåge. Hon menar att smärtorna beror på hur länge 

individen har varit yrkesverksam, och att det därför kan beröra flera åldersgrupper. Vidare 

menar hon att det kan bli svårt för äldre både i tjänstemannasektorn och de med fysiskt 
tungt arbete att stanna längre på arbetsplatsen. Anledningen till detta menar hon är att det 

råder ett högt tempo på tjänstemannasidan idag samtidigt som människors stressresistens 
försämras när de blir äldre. Hon menar även att det kan blir svårt för medarbetare med 

fysiskt tungt arbete om de varit verksamma under många år, då kroppen inte orkar till slut. 
Sättet att hantera den här problematiken är enligt henne deltidslösningar.  

 
Vidare poängterar utredaren på LO att det av hälsoskäl ofta är svårt för individer som 

jobbar inom LO-yrkena att arbeta kvar till 65 år som det ser ut idag:  

 
“Vi gjorde en undersökning här förra året där vi såg att medelpensioneringsåldern 

som vi även kallar det för har gått upp till 63,8 år. (...) Så att just i LO-grupperna 
skulle inte höjningen från 67 till 69 ge så stor effekt. Just av den anledningen att 

man helt enkelt inte orkar jobba till 69. “- Utredare, LO, 2018-04-05 

 
Utredaren menar att fokus bör ligga på att förbättra arbetslivets villkor för att göra det 
möjligt för fler att arbeta längre än idag. LO ser det alltså som en viktig del att medarbetare 

som i fall av hälsoskäl inte kan arbeta kvar ska ha möjlighet till sjukersättning.  
 

4.5.2 Flexibilitet	

En stor majoritet av fallföretagen tar upp flexibilitet som en viktig parameter för att en 

högre pensionsålder ska vara genomförbart i praktiken. HR-chefen på Konsultföretaget 
talade exempelvis om att de förmodligen skulle börja arbeta mer med deltidslösningar och 

mer omväxling i arbetsroller för sina äldre medarbetare vid ett införande av en höjd 
pensionsålder.  

 
Även Detaljhandelsföretaget tar upp omväxling och flexibilitet i arbetsroller under vårt 

samtal. Inom företaget finns det möjlighet att byta tjänst efter ett par år och på så vis fylla 

en annan typ av funktion inom organisationen. HR-chefen menar att många äldre 
medarbetare upplever att det är härligt att få komma till arbetet. Hon hävdar att de tycker 

det är kul att få träffa kollegor och socialisera sig vilket gör att företaget vill anpassa sig 
efter detta och ta vara på engagemanget som finns hos de här äldre medarbetarna som 
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faktiskt vill stanna kvar längre än 65 års ålder och känner en glädje och tillhörighet till 

arbetsplatsen. Likaså Bryggeriföretaget menar att det kommer bli viktigare att 

arbetsgivaren visar upp fler lösningar när behovet av deltid och deltidspension ökar. HR-
chefen hävdar att det kommer krävas insatser både från den sida av arbetslivet som är 

kopplad till kollektivavtal och deltidspensionslösningar men även från varje enskild 
arbetsgivares sida. Försäljningschefen på Stålföretaget tror även han att det skulle krävas 

att de som arbetsgivare erbjuder äldre medarbetare möjlighet till kortare arbetstider, likt de 
redan påbörjat, men även andra typer av arbetsuppgifter. Han menar att detta är viktigt för 

att hålla igång engagemanget hos äldre medarbetare. 

 
Bussbolaget har till skillnad från resterande fallföretag en stor majoritet äldre arbetskraft 

(50+) inom busschaufförsyrket och står inför ett generationsskifte. I och med detta har 
företaget utvecklat en rad olika lösningar för att behålla äldre medarbetare inom företaget. I 

dagsläget går de flesta inte i heltidspension utan behåller sin anställning och arbetar lite när 
det passar dem själva, vilket innebär att de får en större frihet och utrymme för att göra 

annat om de så önskar. Medarbetare brukar sedan bli erbjudna en visstidsanställning, eller 
vad de på Bussbolaget väljer att kalla behovsanställning, vilken innebär att äldre 

medarbetare får möjlighet att gå ner i arbetstid och arbeta mer utifrån när de själva vill och 

när företaget har behov. Det blir enligt HR- och kommunikationsdirektören en mer lös 
förbindelse där de egentligen inte har något direkt tvingande åtagande gentemot varandra. 

HR- och kommunikationsdirektören på Bussbolaget menar att de vid införandet av en höjd 
pensionsålder behöver arbeta mer med sådana här typer av lösningar där nyckeln är 

möjligheten att arbeta mer flexibelt för att få äldre medarbetare att vilja vara 
yrkesverksamma längre. HR- och kommunikationsdirektören poängterar dock att det 

främst är arbetarsidan hon tänker på i sitt resonemang och att verkligheten kan vara en helt 

annan på tjänstemannasidan där flera äldre medarbetare med all säkerhet kan tänka sig att 
arbeta förhållandevis längre på grund av att de är “friska både i kroppen och i huvudet”.  

 
Resonemanget på Kommunen går i samma linje som Bussbolaget då förhandlingschefen 

menar att det vid införandet av en höjd pensionsålder kommer bli alltmer viktigt att 
medarbetare får arbeta på sina egna premisser när de kommer upp i pensionsålder. De 

kanske inte vill göra precis alla arbetsuppgifter, kanske vill de gå ner i arbetstid etc. 

Kommunen anser att det i mångt och mycket även blir en fråga om hur mycket de i så fall 
kan anpassa arbetssituationen för äldre medarbetare utan att det skapar en ofördelaktig 

situation för övriga medarbetare.  

Hos både Försäkringsbolaget och Konsultföretaget erbjuds möjlighet att deltidspensionera 

sig från 62 års ålder. Utöver detta erbjuder även Konsultföretaget flexpension, vilket HR-
chefen menar är en möjlighet de flesta industribolagen erbjuder sina medarbetare. 
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Bokförlaget skiljer sig från resterande fallföretag i den här frågan då det enligt den 

intervjuade HR-chefen är vanligast att deras medarbetare arbetar heltid upptill 65-66 och 
att de inte heller har många som väljer att gå i pension tidigare än det (och i så fall har det 

handlat om utköp). HR-chefen menar att det snarare blir mer aktuellt med deltid under 
VAB, alltså under föräldrartiden. HR-chefen på Bokförlaget lägger under vår intervju även 

fokus på den psykosociala delen av arbetsmiljö. Han menar att det tidigare framkommit i 
medarbetarundersökningar att anställda upplevde problem med gränsdragning och för att 

åtgärda detta implementerades en tillgänglighetspolicy. Tillgänglighetspolicyn innebär 

exempelvis att anställda inte behöver svara på mejl innan klockan åtta på morgonen eller 
efter klockan halv fem på kvällen.  

 

Synpunkter från andra aktörer 
 
Arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv menar att det finns äldre medarbetare som 
vill stanna kvar längre i arbetslivet men som kanske inte nödvändigtvis vill stanna kvar på 

den nuvarande arbetsplatsen eller som kanske inte vill fortsätta arbeta på heltid. Alltså 
pekar arbetsmarknadschefen i likhet med en stor majoritet av studiens fallföretag på att det 

kommer bli alltmer viktigt med flexibilitet i arbetslivet för äldre medarbetare vid införandet 
av en höjd pensionsålder. Hon tar upp bemanningspooler för pensionärer som exempel på 

en sådan flexibilitetslösning. Något annat som arbetsmarknadschefen tar upp under vårt 
samtal är arbetsmiljöaspekter, som även kan kopplas ihop med den ovan nämnda 

flexibiliteten. Hon menar att företag måste fundera mer över vilka möjligheter som finns för 

äldre medarbetare till att växlar ner, och att sådana organisatoriska och strategiska tänk 
måste finnas på varje arbetsplats. Även utredaren på LO menar att en höjd pensionsålder 

skulle kräva en större flexibilitet till arbetet i de fall där medarbetare väljer att arbeta kvar 
till 69 års ålder, i synnerhet när det gäller arbetstider: 

 
“Många av de som har gått i pension kanske kommer tillbaka och jobbar extra, de 

nämner just det som en av fördelarna. Att de kan styra lite mer över när de jobbar 

och hur de jobbar och vilka tider.” - Utredare, LO, 2018-04-05  

4.6 Attityder		
För att erhålla ytterligare förståelse kring äldre medarbetares situation på fallföretagen 

valde vi att undersöka om det fanns skillnader i attityd till arbetet hos äldre respektive 
yngre medarbetare samt hur de äldres attityd såg ut i relation till att gå i pension, och 

huruvida det finns ekonomiska incitament kopplat till valet att stanna kvar i arbetslivet. I 
relation till detta valde vi även att undersöka fallföretagens attityd till Age Management, 
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och om det finns ekonomiska incitament kopplat till arbete med Age Management hos 

fallföretagen 

4.6.1 Attityd	hos	äldre	respektive	yngre	medarbetare	

Upplever skillnader i attityd hos äldre respektive yngre medarbetare 
 
Den intervjuade HR-direktören på Bryggeriföretaget anser att det finns tydliga skillnader 
mellan yngre och äldre medarbetare angående deras attityd till arbetet. I synnerhet 

återfinns vissa negativa attityder bland den allra yngsta generationen. Dock poängterar HR-
direktören att det rimligtvis kan handla om generationstillhörighet och inte en specifik 

ålder: “Det är nog mer en fråga om generation, att man är född i en annan tid än de 
äldre” (HR-direktör, Bryggeriföretaget, 2018-03-09). Även försäljningschefen på 

Stålföretaget konstaterar att det sannolikt finns skillnader i attityd mellan äldre och yngre 

inom företaget men att dessa skillnader blivit mindre framträdande än vad de varit tidigare. 
Energiföretaget delger genom sin VD att det finns vissa attitydskillnader kopplade till den 

fysiska förmågan som gör att äldre medarbetare kanske inte känner motivation till att 
arbeta med samma slitsamma arbetsuppgifter vid en högre ålder.  

 
Upplever inga skillnader i attityd hos äldre respektive yngre medarbetare 
 
Kommunen upplever att det inte går att urskilja några direkta skillnader i attityd mellan 

yngre och äldre medarbetare utan förhandlingschefen poängterar att individuella skillnader 

oftast är större snarare än ålder. Konsultföretaget upplever likt Kommunen inte heller att 
det finns någon skillnad i attityd mellan äldre och yngre medarbetare. HR-chefen uttrycker 

däremot att det möjligen kan finnas anställda som upplever att det finns skillnad i attityd 
men det finns ingen officiell statistik kring detta då de inte ställer den typen av frågor i sina 

medarbetarundersökningar: 
 

“[Konsultföretaget] som arbetsgivare är väl något sorts tvärsnitt av samhället i 

övrigt, där det finns fördomar. Självklart gör det det. Det finns antagligen en stor 
del förutfattade meningar om hur äldre personer är som kollegor och medarbetare. 

På samma sätt som mot yngre.“ - HR-chef, Konsultföretaget, 2018-03-09 
 

Inte heller Bokförlaget, Bussbolaget och Detaljhandelsföretaget upplever att det finns 
någon särskild skillnad i attityd mellan yngre och äldre medarbetare. Bokförlaget genomför 

medarbetarundersökningar där de diskuterar olika typer av trakasserier och där ingår även 
ålder som diskrimineringsgrund, dock var fallen där ålder kom upp som diskriminering 

knappt märkbart. Svenskt Näringsliv i sin tur delar de här fallföretagens åsikt då 

arbetsmarknadschefen konstaterar att det inte finns några direkta skillnader kopplade till 
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ålder, snarare till individen och dennes personlighet. Hon menar att finns ett intresse för ny 

teknik i unga år så kommer det intresset finnas kvar även i högre ålder. 

 

4.6.2 Attityd	till	att	gå	i	pension	

Negativa till att fortsätta arbeta 
 
Bryggeriföretaget upplever enligt HR-direktören att deras äldre medarbetare betraktar sin 
pension som en målbild då medarbetarskaran som väljer att arbeta kvar efter 65 inte utgör 

en betydande del av personalstyrkan. På Kommunen ses ett liknande scenario där de 
upplever att det råder en 65-årsnorm som behöver brytas. Förhandlingschefen på 

kommunen menar att det handlar om att hitta incitament för att få äldre medarbetare att 
vilja stanna längre och att de har vetskapen att de faktiskt kan välja att arbeta längre än till 

just 65. Förhandlingschefen menar även att ett genomförande av attitydundersökningar 

skulle vara högst intressant. Han frågar sig om incitamenten till fortsatt arbete upp i högre 
ålder kan se olika ut för olika typer av yrkesgrupper, framförallt inom yrkesgrupper där 

ekonomin kan spela en större roll. Förhandlingschefen menar att ungefär hälften av de som 
stannar kvar efter 65 års ålder uppger att det är av ekonomiska skäl, enligt tidigare studier. 

Nästan alla har också angett att det handlar om vad de tycker om sitt arbete och det 
engagemang de känner. I det senare fallet handlar det enligt förhandlingschefen mer om 

inre värden än om yttre, vilket han finner intressant eftersom det innebär att det kan se 

olika ut inom olika yrkesgrupper. Detta menar han kan betyda att de borde utforma olika 
typer av insatser för att kunna bevara äldre medarbetare i större utsträckning. Den 

intervjuade HR-chefen på Försäkringsbolaget uttrycker även hon ett liknande intresse till 
att få reda på mer om äldre medarbetares attityder till att fortsätta arbeta, och huruvida de 

har några särskilda önskemål: “Vad är det för villkor medarbetare kommer ställa för att 
vilja jobba längre? Det tror jag är viktigt att få syn på och veta mer kring.” (HR-chef, 

Försäkringsbolaget, 2018-03-28). Hon menar att den typ av undersökningar som idag 
bedrivs utifrån yngre individers perspektiv, alltså de som ska gå in på arbetsmarknaden för 

första gången (så kallade young professionals), kommer att bli högst relevant även för helt 

nya målgrupper, exempelvis rörande vad som kan göras för att få äldre att vilja stanna kvar 
längre på arbetsmarkanden. 

 
Även på Bussbolaget finns en generell inställning bland äldre medarbetare där de längtar 

efter att få gå i pension: “...man tycker nog att man är ganska färdigarbetad, och då 
pratar jag framförallt om de kollektivanställda, där kroppen behöver gå i pension.” (HR- 

och kommunikationsdirektör, Bussbolaget, 2018-03-14) 
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Blandad inställning till pension 
 
På Stålföretaget upplever försäljningschefen att äldre medarbetare har en något blandad 
inställning till att gå i pension, en del medarbetare är mer sugna på att gå i pension medan 

andra absolut inte vill gå. Enligt försäljningschefen har det mycket att göra med hur de har 
det i privatlivet med fritidsintressen och andra sysselsättningar: “Det finns några som är 

väldigt sugna på att gå i pension, sen finns det de som absolut inte vill gå, och det har haft 

mycket att göra med hur det ser ut i privatlivet” (Försäljningschef, Stålföretaget, 2018-03-
09). 

 
HR-chefen på Bokförlaget uppger även han att medarbetare har en blandad inställning till 

att gå i pension. Han ställer sig exempelvis frågande till om deras medarbetare skulle 
utnyttja möjligheten att stanna kvar längre vid införandet av en höjd pensionsålder i och 

med att de redan tjänat ihop tillräckligt mycket pengar, samtidigt finns ett stort 

engagemang för yrket vilket gör att många medarbetare inte vill lämna det och gå i pension. 
Likaså Detaljhandelsföretaget upplever att deras medarbetare har en mixad inställning till 

att gå i pension. Dock ses det som en möjlighet att få chans att stanna kvar på företaget 
även upp i en äldre ålder och efter pensionering.  

 
Positiva till att fortsätta arbeta 
 
Hos Konsultföretaget tror HR-chefen att medarbetare är mer positivt inställda till att 

fortsätta arbeta högt upp i åldrarna i och med att deras medarbetare utgörs av tjänstemän 

och akademiker och därmed har mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter: “...eftersom det 
här är tjänstemän, akademiker, tror jag att man är mer positiv till att fortsätta jobba 

jämfört med genomsnitt på arbetsmarknaden.” (HR-chef, Konsultföretaget, 2018-03-09). 
Konsultföretaget uttrycker en angelägenhet kring att behålla personal och skulle vilja 

genomföra fler attitydundersökningar inom företaget för att ta reda på mer om sina 
anställdas attityd till att arbeta längre samt för att kunna erbjuda fler möjligheter till karriär 

internt inom företaget och fler chanser till att testa olika roller.  

 
Även Energiföretaget upplever att de flesta äldre medarbetare inte har pension som målbild 

i lika stor utsträckning som innan de genomförde det grundläggande arbetet med Age 
Management. Tidigare fanns en uttalad attityd bland vissa medarbetare där: “Det var ett 

mål att få bli pensionär.” (VD, Energiföretaget, 2018-02-22). VD:n uttrycker dock ett 
intresse för att ta reda på ifall folk kommer att tappa sugen om det skulle bli aktuellt för 

dem att arbeta längre i samband med en höjd pensionsålder. Han tror att detta kommer att 

variera beroende på personens ålder. Han menar att en individ som är relativt ung tänker 
att “det där är 40 år fram, det struntar väl jag i” (VD, Energiföretaget, 2018-02-22), men 

att det blir en övergång i tankesättet senare i livet när individen kommer upp i åldern.  
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4.6.2.1 Dialog	med	medarbetare	

Kopplat till sina medarbetares attityd till att gå i pension tog en del av respondenterna på 

fallföretagen upp vikten av att etablera en mer öppen dialog med äldre medarbetare. 
Exempelvis talar förhandlingschefen på Kommunen om just en dialog med äldre 

medarbetare som en väg mot att nå en högre pensionsålder. Förhandlingschefen menar att 
kommunen vill använda individuell dialog för att öka incitamenten till att stanna kvar i 

arbetslivet längre. Det finns redan nu planer på att införa rådgivning för ett förlängt 

arbetsliv där kommunen i så fall genom samtal med medarbetare skulle ta del av hur de ser 
på att gå i pension och hur de skulle vilja att resan mot pensionering går till. Kommunen ser 

i dagsläget att samhällsnormerna kring 65 årsgränsen är starka, men att det i verkligheten 
faktiskt finns flertalet individer som vill arbeta vidare efter 65. Därför hoppas de genom 

införandet av rådgivning för ett förlängt arbetsliv kunna väcka dessa frågor till liv och få 
medarbetare att fundera över vad det egentligen är de vill och få dem att inse att det finns 

flertalet möjligheter att tillstå. Enligt förhandlingschefen vet kommunen att det finns 

flertalet äldre medarbetare som med glädje skulle fortsätta arbeta till viss del, utmaningen 
för Kommunen blir då enligt dem att hitta och plocka upp dessa individer. Han menar att 

arbetsgivare måste arbeta mer strukturerat med att kommunicera ett tydligt 
ställningstagande, då det enligt honom ligger i den svenska befolkningens ryggrad att gå i 

pension vid 65 års ålder. Arbetsgivarens ansvar är då enligt honom att kommunicera till 
sina äldre medarbetare att möjligheten till att fortsätta arbeta även efter 65 finns och att 

deras arbete och kompetens värdesätts.  

 

4.6.3 Ekonomiska	incitament	med	Age	Management	

4.6.3.1 Kopplingar	till	att	behålla	medarbetare	

Kommunen drar paralleller till att behålla äldre medarbetare och deras kompetens. HR-
chefen menar att det kan bli kostsamt för företaget att gå miste om dessa. HR-chefen på 

Konsultföretaget gör en liknande koppling där han drar paralleller mellan alumninätverket 
och ekonomiska incitament. Han menar att det även där i likhet med Kommunen handlar 

om att ta emot och behålla så mycket arbetskraft som möjligt. Även Energiföretaget 
resonerade på ett liknande sätt och kopplade till bevarandet av arbetskraft inom företaget, 

då företaget upplevde ett scenario där många äldre medarbetare önskade sluta eller börja 
trappa ner på grund av att de hade förslitningar vilket ledde till stora kostnader för 

företaget. Med andra ord var anledningen att de började med Age Management att det 

fanns en ekonomisk drivkraft som låg bakom beslutet.  
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Likväl förde HR- och kommunikationsdirektören på Bussbolaget liknande resonemang där 

hon kopplade den ekonomiska drivkraften till att behålla medarbetare inom företaget, i 

synnerhet då det i dagsläget råder en enorm brist på arbetskraft inom deras bransch:  
  

“...ungefär 5000 av de anställda är bussförare och det råder en enorm brist på 
bussförare idag så vi jobbar för att alla ska kunna stanna så länge som möjligt. 

Idag är det väldigt många som väljer att jobba både efter 65 och 67, och vi har dem 
som är över 70 som fortfarande arbetar.” - HR- och kommunikationsdirektör, 

Bussbolaget, 2018-03-14 

 
Även Stålföretaget håller med ovan nämnda företag om att det går att göra kopplingar till 

ekonomisk vinning när det kommer till att behålla, men även attrahera, medarbetare. 
Försäljningschefen hävdar också att det var i och med den ekonomiska krisen som arbete 

med Age Management-frågor aktualiserades. Sålunda går det att dra en tydlig parallell 
mellan Age Management och ekonomiska initiativ hos företaget.  

 

4.6.3.2 Kopplingar	till	kompetenshantering	

Även Bryggeriföretaget håller med om att frågor relaterade till Age Management har en 
ekonomisk drivkraft men kopplar då ihop det mer specifikt till kompetenshanteringen, som 

enligt HR-direktören är ett kritiskt moment. Svenskt Näringsliv gör i likhet med 
Bryggeriföretaget kopplingar till medarbetares kompetens. Arbetsmarknadschefen menar 

att i de fall där företag har en stor andel äldre medarbetare som börjar närma sig pension 
och innehar en nyckelkompetens, givetvis finns ekonomiska incitament mot att behålla 

dessa.  

 

4.6.3.3 Ingen	koppling	till	ekonomiska	incitament	på	företaget	

Dryckesbolaget, Bokförlaget och Detaljhandelsföretaget hävdar till skillnad från resterande 

fallföretag att de inte arbetar med Age Management-relaterade frågor som en ekonomisk 
drivkraft. Dryckesbolaget hävdar enligt enhetschefen för HR & kvalitet att de snarare berör 

sådana frågor utifrån ett kompetensperspektiv. Värt att poängtera i sammanhanget är dock 
att både Bryggeriföretaget tog upp just kompetens som ett ekonomiskt incitament mot att 

arbeta mer med Age Management. Vidare uppger Bokförlaget att de inte kan göra några 

direkta kopplingar mellan ekonomisk drivkraft och Age Management arbete på företaget i 
och med att de inte har något direkt fokus på ålder mer än att de önskar ha en åldersmässig 

spridning.  
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4.6.4 Synpunkter	från	andra	aktörer	

Under intervjun med arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv konstaterade hon att 
det, för att en höjd pensionsålder ska fungera i praktiken, måste finnas fler incitament för 

äldre medarbetare till att arbeta längre och att det i dagsläget snarare är mer “piska än 
morot”. Hon menar att det som skulle hända om det kommunicerades och infördes fler 

incitament är att det skulle göra den äldre åldersgruppen oerhört attraktiv. 

Arbetsmarknadschefen menar att hela samhället i så fall skulle få fler arbetade timmar på 
totalen, och att varje arbetad timme är värdefull: “...den lilla morot du lägger är en liten 

prislapp för staten i förhållande till de timmar du får in på totalen, det finansiella.” 
(Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08).  

 
Hon menar vidare att en höjd pensionsålder skulle innebära en stor ledarskapsutmaning 

om företaget har en stor medarbetarskara då fokus bör ligga på individuell dialog. Hon 

hävdar att det kan vara svårt att få den vardagliga dialogen som kan vara lättare att 
åstadkomma på ett mindre företag. Med vardaglig dialog menar arbetsmarknadschefen 

relevanta samtal kring områden såsom kompetensutveckling, arbetsskador och 
pensionsövergångar, exempelvis hur äldre medarbetares kompetens kan utnyttjas utan att 

de påverkas fysiskt negativt. Även specialisten på Sveriges Ingenjörer kan se en koppling 
mellan en höjd pensionsålder och ledarskapsåtgärder. Han menar att företag potentiellt 

kan komma att behöva kompetensutveckla ledare och chefer i personalfrågor anpassat efter 

olika förutsättningar för individerna vid ett införande av en höjd pensionsålder. Med det 
menar han att det kan finnas speciella behov och förutsättningar för att utföra arbete på ett 

bra sätt hos äldre medarbetare.  

4.7 Höjd	Pensionsålder	
Med grund i att studien ämnar analysera vilka effekter en höjd pensionsålder skulle 

kunna medföra för studiens fallföretag har vi valt att lägga företagens syn på införandet 
av en höjd pensionsålder som ett separat avsnitt under empirin.  

 

4.7.1 Fallföretagens	inställning	till	införandet	av	en	höjd	pensionsålder	

Positiva till införandet av en höjd pensionsålder 
 
Förhandlingschefen på Kommunen menar att en höjd pensionsålder ligger helt i linje med 

vad de anser sig behöva. Han menar dock att deras system i så fall skulle behöva anpassas 
till en högre pensionsålder och frågar sig vad de skulle behöva göra för att möjliggöra 

förändringen. De upplever att flera av deras anställda i dagsläget har siktet inställt på att 

pensionera sig vid 65 år, varför de anser sig behöva lyfta fram att de faktiskt kan fortsätta 
arbeta även efter 65 år och att det inte är något konstigt med detta. Förhandlingschefen 
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menar att det som är viktigt för att få medarbetare att vara yrkesverksamma längre är att de 

får göra det på sina egna premisser. Kommunen anser att det således är en fråga om hur 

mycket det går att anpassa arbetssituationen för äldre medarbetare så det inte blir orättvist 
mot övriga medarbetare.  

 
Även Detaljhandelsföretaget ser positivt på införandet av en höjd pensionsålder då de tror 

att effekten kommer bli att fler medarbetare stannar kvar längre på företaget. De har i 
dagsläget en hel del medarbetare som väljer att stanna kvar till 67 för att sedan avsluta sin 

tillsvidareanställning. HR-chefen menar att anledningen till detta skulle kunna vara att 

majoriteten av dessa medarbetare inte har råd att börja ta ut pension i tidig ålder och att de 
då väljer att stanna kvar i företaget så länge de kan, varför hon tror att många medarbetare 

kommer se införandet av en höjd pensionsålder som en möjlighet i och med att de i så fall 
skulle kunna arbeta kvar längre. Med detta sagt tror dock inte HR-chefen att en höjning av 

pensionsåldern skulle få stora effekter hos just dem då majoriteten av deras arbetskraft 
utgörs av yngre medarbetare.  

 
Vidare är även Konsultföretaget ett av fallföretagen som uttryckte sig positivt till införandet 

av en höjd pensionsålder då det för dem skulle innebära en möjlighet att behålla sina äldre 

medarbetares kompetens ytterligare några år.  

 
Opåverkade vid införandet av en höjd pensionsålder 
 
Den intervjuade VD:n för Energiföretaget menar att deras organisation inte skulle påverkas 
nämnvärt av en höjd pensionsålder. Dels på grund av företagets grundläggande arbete med 

Age Management, men även på grund av att en höjning enligt VD:n främst handlar om en 

rätt att som medarbetare få stanna kvar till 69 års ålder. Fortsättningsvis menar även 
Bokförlaget att en höjning inte skulle få stor effekt hos dem då HR-chefen hävdar att 

möjligheten att stanna kvar längre inte skulle utnyttjas av många. Han menar att det inte 
finns några direkta ekonomiska incitament till att arbeta kvar efter 65 då tjänstepensionen 

för deras medarbetare är relativt hög. 
 

På Miljöföretaget har HR-chefen delade meningar beträffande en höjd pensionsålder. Hon 
menar att många medarbetare troligtvis skulle stanna längre i arbetslivet på grund av 

ekonomiska skäl, vilket hon inte finner positivt då det kan upplevas som tvingande och 

således ha en negativ effekt på medarbetares motivation. Hon hävdar att en förutsättning 
för att medarbetare ska orka vara yrkesverksamma längre är att det är just frivilligt. 

Omvänt menar hon att de medarbetare som väljer att stanna kvar i yrkeslivet på grund av 
att de känner ett engagemang och har en drivkraft bidrar positivt till företaget.  
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Tveksamma till införandet av en höjd pensionsålder 
 
HR-direktören på Bryggeriföretaget ställer sig tveksam till om fler medarbetare skulle vilja 

arbeta kvar till 69. Han menar att det i så fall skulle handla om en förändring på lång sikt: 
“Det är inte många här som i dagsläget önskar jobba till 67. Varför skulle vi över natten 

få så många som önskar jobba till 69?” (HR-direktör, Bryggeriföretaget, 2018-03-09). Han 
tror att inställningen till en höjd pensionsålder i allmänhet är något negativ i samhället och 

att den framför allt drivs av samhällsekonomiska skäl och inte på grund av en efterfrågan 

hos anställda. Han menar att det därför krävs en insats både från parterna i arbetslivet (det 
vill säga arbetsgivarorganisationerna och facket) för att avtala deltidspensionslösningar 

men även från varje enskild arbetsgivares sida.  
 

Stålföretaget har en liknande syn på frågan och pratar även de om en successiv förändring. 
Försäljningschefen på Stålföretaget menar att medarbetare förmodligen kommer stanna 

längre i ett första stadie men att den största effekten kommer visa sig för dem som idag 

befinner sig i gränslandet (han syftar då på individer omkring 55 år) eftersom det handlar 
om just en successiv förändring som kommer ge effekt först på lång sikt. Branschen 

Stålföretaget är verksam inom har varit snarlik under en lång tid och har fungerat på ett 
liknande sätt, men på senare år har företaget tvingats genomföra en del förändringar. Han 

beskriver det som att arbetsmiljön och tempot är helt annorlunda och att allt överlag går 
mycket snabbare. 

 

Dryckesbolaget i sin tur uttrycker att de vid införandet av en höjd pensionsålder skulle 
kunna ta in färre yngre medarbetare i och med att de arbetar för att alla ska kunna arbeta 

hos dem fram till pension. Generellt sätt är butiksarbetet hos dem tungt och de är medvetna 
om att fysiskt arbete blir svårare med stigande ålder, vilket kan bli en utmaning vid en höjd 

pensionsålder.  
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5 Analys		

I analyskapitlet kommer den teoretiska referensramen kopplas samman med den tidigare 

presenterade empirin för att analyseras. Det för att besvara studiens syfte och de ställda 

forskningsfrågorna. 
 

 
Figur 4 - Reviderad analysmodell 

 

I studiens analysavsnitt har vi valt att applicera en höjd pensionsålder på den analysmodell 
som presenterades i slutet av studiens referensram. Vi har tidigare beskrivit 

analysmodellens olika delar enligt hur vi ser på Age Management baserat på den tidigare 
forskning som presenterats i studiens referensram, vilket vi kommer applicera på studiens 

första forskningsfråga - “Arbetar fallföretagen med Age Management idag? Om ja, hur 
arbetar de med Age Management?”. I Figur 4 appliceras fenomenet en höjd pensionsålder 

på Age Management och illustrerar således hur en höjd pensionsålder kan påverka företag, 
vilket beskrivs av pilen i modellen. Genom att applicera en höjd pensionsålder på arbete 

med Age Management menar vi att möjlighet ges till att besvara studiens andra 

forskningsfråga - “Vad skulle en höjd pensionsålder innebära för företags arbete med Age 
Management?”. Den tredje forskningsfrågan - “Behövs Age Management som ett 

managementverktyg vid en höjd pensionsålder?”, kommer att besvaras utifrån den 
helhetsbild som genererats genom studien och vidare analysera hur de olika Age 

Management-områden som presenteras i modellen kan användas för att möta eventuella 
utmaningar som skulle kunna uppstå vid ett införande av en höjd pensionsålder. Figur 4 

agerar således som ett stöd för att analysera och vidareutveckla arbete med Age 

Management.  
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5.1 Arbetar	 fallföretagen	 med	 Age	 Management	 idag?	 Om	 ja,	 hur	

arbetar	de	med	Age	Management?	
Avsnittet kommer beskriva hur arbete med Age Management ser ut i dagsläget hos 

fallföretagen. Inledningsvis hur de själva ser på sitt arbete följt av de tolkningar vi gjort 
utifrån studiens referensram.  

 

5.1.1 Vilka	av	studiens	fallföretag	arbetar	med	Age	Management?		

Enligt respondenternas egna svar arbetar Energiföretaget, Konsultföretaget, Kommunen 

och Stålföretaget med Age Management idag. Bryggeriföretaget, Bussbolaget, 
Detaljhandelsföretaget och Miljöföretaget svarade att de arbetar med Age Management-

frågor i viss omfattning, närmare bestämt i det avseende att de anpassar sina arbetsmiljöer. 
Bokförlaget, Dryckesbolaget och Försäkringsbolaget ansåg sig inte hantera Age 

Management i sin organisation. När vi ser till den här studiens referensram kan Age 
Management definieras utifrån fyra olika områden: hälsa, kompetens, arbetsmiljö och 

attityder. Med utgångspunkt i den initiala analysmodellen (Figur 3) kan vi utläsa att 

samtliga fallföretag arbetar med minst ett av dessa områden vilket därmed innebär att de 
till viss del bedriver arbete med Age Management. Dock är det enligt vår uppfattning inte 

uppenbart för fallföretagen vad Age Management-arbete innebär och flertalet fallföretag 
arbetar med det utan att själva vara medvetna om det. Vissa fallföretag tror att Age 

Management handlar om att arbeta utifrån ålder som ett fokusområde medan vi menar att 
det egentligen är tvärtom; att utveckla personal kontinuerligt oavsett vilken ålder de har, 

vilket vi kommer gå in på mer senare under analysavsnittet.  
 

De områden vi återser i majoriteten av fallföretagen är någon form av arbete med 

arbetsmiljö, hälsa och till stor del kompetens. Hos företagen med mer fysiskt krävande 
arbete utgör hälsa och arbetsmiljö viktiga områden, vilket beskrivs av Energiföretaget, 

Detaljhandelsföretaget, Bussbolaget, Bryggeriföretaget, Stålföretaget, Miljöföretaget, 
Kommunen och Dryckesbolaget. Enligt avsnittet om ergonomi i den här studiens 

referensram handlar det om att designa arbetsuppgifter och arbetsmiljö på ett sätt som 
eliminerar risken för skador, sjukdom, otydligheter, misstag eller att fel begås (Perry, 

2010). Det har ovan nämnda fallföretag beskrivit att de gör. De övriga tre fallföretagen har 

en större andel tjänstemän vilket betyder att det inte i lika hög grad behöver göras 
anpassningar utifrån ett fysiskt tungt arbete. Dock kan vi även där se att det förekommer 

anpassning av arbetsmiljö för att minska stress, i det avseende att fallföretagen erbjuder 
möjligheten till friskvård. Det inkluderas inom området arbetsmiljö i den här studiens 

referensram som säger att arbetsplatssäkerhet och hälsofrämjande initiativ bör vara en hög 
prioritet om företag önskar behålla personal längre. En anpassad arbetsmiljö kan bidra till 
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att lösa de problem som kan uppstå när medarbetare blir äldre (Ciutiene och Railaite, 

2015). Enligt samtliga respondenter finns förbättringspotential inom området arbetsmiljö. 

Vissa av fallföretagen, exempelvis Bokförlaget, diskuterar mycket kring att minska stress, 
Konsultföretaget resonerar kring deltidslösningar och andra hjälpmedel för att underlätta 

för äldre medarbetare att arbeta på sina villkor. Flera respondenter nämner fortsättningsvis 
att de infört mer flexibilitet för sina anställda, för äldre medarbetare har vissa fallföretag 

infört deltidspension, vilket kommer redogöras för mer ingående senare i analysavsnittet. 
Hos Stålföretaget var en lösning på den situation de försattes i på grund av finanskrisen att 

införa deltidspension, likaså hos Konsultföretaget som även de erbjuder deltidspension från 

62 års. Fysioterapeuten på Improve Rehab delar uppfattningen att deltidslösningar är ett 
viktigt upplägg för längre närvaro i arbetslivet. Det stärker den åsikt vi vill föra fram, 

nämligen att de företag som har en öppen inställning till flexibilitet och deltidslösningar 
kan få medarbetare som väljer att stanna kvar i arbetslivet längre. Resonemanget står i 

enlighet med vad Boston College The Sloan Center on Aging & Work (2012) menar, 
nämligen att flexibilitet ökar jobbtillfredställelse. 

 
Arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv resonerar kring hur det handlar om en 

medvetenhet hos företaget att säkerställa att de anställda använder de hjälpmedel som 

finns, och att se till att de undviker repetitiva arbetsuppgifter som kan leda till 
förslitningsskador. Det stämmer överens med vad som tidigare redovisats om arbetsmiljö 

och ergonomi där konstruktion av arbetsuppgifter beskrivs och där hållning och graden av 
repetition samt statisk respektive dynamisk muskelaktivitet ses som viktiga parametrar 

(Perry 2010). Förslitningsskador är något som ett övervägande antal fallföretag vittnar om 
och som blir allt vanligare på arbetsplatser trots att det är ett område det läggs fokus på. 

 

Samtliga fallföretag uppger att kompetenshantering utgör en viktig del av deras 
verksamhet. Det överensstämmer med kompetensavsnittet i studiens referensram där 

Homer (2001) redogör för kompetenshantering som en grundläggande nyckelprocess som 
används för att säkerställa att individuella och organisatoriska planer är sammankopplade 

till företagets gemensamma mål. Fortsättningsvis är en stor majoritet av fallföretagen i 
denna studie eniga om att kompetenshantering är ett utmanande arbete som kräver 

kontinuerlig förbättring och ständig uppdatering. 

 
Ciutiene och Railaite (2015) hävdar vidare att företag i högre grad måste skapa incitament 

för att bevara den äldre medarbetarens kunskap inom företaget efter att denne har lämnat 
sin position. En stor andel av studiens fallföretag uppvisar en medvetenhet kring det 

centrala i att bevara äldre medarbetares kompetens inom organisationen när dessa går i 
pension. Det såg vi både hos Energiföretaget och Bryggeriföretaget som båda har 

implementerat rutiner för att behålla kompetens i företaget. Bokförlaget har infört ett 
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kompetensutvecklingsprogram för att se till att de anställda utvecklar och uppehåller sin 

kompetens. Hewitt (2008) beskriver skapandet av sådana kunskapsnätverk som mycket 

viktigt, vilket vi kommer redogöra för senare under analysavsnittet.  
 

Vi kunde även återse arbete med områden kopplat till äldre medarbetares attityd till arbete 
hos våra fallföretag. Mest tydligt var det hos Energiföretaget som likt nämnt tidigare 

åstadkom en genomgripande attitydförändring via sitt arbete med Age Management. Enligt 
Ciutiene och Railaite (2015) ökar sannolikheten att äldre medarbetare väljer att stanna kvar 

längre i arbetslivet om de jobbar med flexibla lösningar kopplade till Perrys (2010) 

ergonomiska mätgrupper. Energiföretaget lät exempelvis äldre medarbetare växla till andra 
arbetsroller och gå ner i arbetstid för att äldre medarbetare skulle få en positivare attityd till 

att fortsätta arbeta upp i en högre ålder, vilket är exempel på olika typer av flexibilitet. 
Utöver det arbetade de med dialog för att på så vis kunna identifiera de bakomliggande 

orsakerna till den bristande motivationen till arbetet, vilket Kaye och Cohen (2008) menar 
bidrar till att motivationen ökar, förutsatt att åtgärder tas efter identifiering. I 

Energiföretagets fall var åtgärderna kopplade till just flexibilitet.  

5.2 Vad	 skulle	 en	 höjd	 pensionsålder	 innebära	 för	 företags	 arbete	med	

Age	Management?	
För att kunna besvara ovanstående frågeställning i studiens slutsats har vi i det här 

avsnittet valt att med grund i studiens referensram analysera en höjd pensionsålders 
påverkan på företag, kopplat till hur det ser ut i verkligheten på den här studiens 

fallföretag. Detta kommer presenteras genom de Age Management-områden som 
identifierats i figur 3: hälsa, kompetens, arbetsmiljö och attityder.  

 

5.2.1 Hälsa	

För att det ska vara möjligt att införa en höjd pensionsålder menar vi att det är nödvändigt 
att arbetarna klarar av det fysiskt och psykiskt. Figur 3 styrker det och förklarar att det 

grundläggande för arbetsförmåga hos individer är att de har psykisk och fysisk hälso- och 
funktionsförmåga. Referensramen i den här studien tyder vidare på att det finns skillnader 

mellan olika gruppers kapacitet till att stanna kvar i arbetslivet. Referensramen skiljer på 

arbetare med mer fysiskt tunga arbeten och de arbetare vars arbetsuppgifter kräver en mer 
psykisk ansträngning.  

 
Ilmarinen et al. (2001) menar att arbetsförmågan hos de med ett fysiskt krävande arbete 

blir sämre när de blir äldre. Dock menar Ilmarinen (2001) att egenskaper som försämras 
med åren kan kompenseras med en god ambition och motivation. Enligt författaren är 



 65 

egenskaper som försämras uppfattningsförmåga och precision men vi anser att en god 

motivation kan ha positiva effekter även på de områden som eventuellt försämras med 

åldern. Utifrån studiens referensram går det att urskilja att äldre idag blir allt friskare för 
varje generation som går, men trots det menar vi att det är värt att poängtera att den fysiska 

förmågan fortfarande kommer försämras i takt med att en individ blir äldre, i synnerhet om 
personen i fråga varit yrkesverksam under flera år med fysiskt krävande arbetsuppgifter 

som slitit på kroppen, vilket flertalet fallföretag vittnar om. I vår mening kan det förefalla 
att processen blir mer utdragen, att åldrandet inte kommer gå lika fort, men att det 

fortfarande är ett faktum att kroppen hos en 80-åring inte har samma förutsättningar som 

den hos en 20-åring. 
 

Det framgår vidare av studiens referensram (Ilmarinen et al, 2001) att den psykiska 
förmågan hos människor när de blir äldre skiljer sig mot förändringen av den fysiska 

förmågan. Den psykiska förmågan förblir mer eller mindre densamma, och i vissa 
avseenden rentav förbättrad. Det område äldre skulle kunna hantera sämre är dock 

teknologin (Ilmarinen, 2001). Ilmarinen et al. (2001) menar exempelvis att det är viktigt att 
ge stöd för att behärska teknologin. De menar dessutom att det är viktigt att ge stöd åt alla, 

och inte bara de äldre (Mayhew et al, 2008) vilket vi anser tyder på att det inte bara är äldre 

som kan ha svårt för att behärska teknologin. Fortsättningsvis menar Skoglund och 
Skoglund (2009) att personlighetsdrag är något individer besitter och att det är vad som 

påverkar arbetsförmågan, inte åldern. Vi är eniga med Skoglund och Skoglund (2009) och 
ställer oss inte bakom Ilmarinen et als (2001) resonemang om att implementering av ny 

teknologi skulle vara problematisk för äldre medarbetare utan menar att den yngre 
generationen generellt sett kan anses behärska teknologin bättre eftersom de är uppväxta 

med den och således har en livslång erfarenhet. Det betyder dock inte att en person som är 

äldre per automatik är sämre. Vi menar att det kan vara så att personen i fråga har ett 
intresse för teknologi, är påläst och håller sig uppdaterad inom området. Ilmarinen et al. 

(2001) fortsätter och menar att det felaktigt argumenteras att äldres kompetens inte är 
tillräcklig idag. Det här resonemanget styrks vidare av det synsätt studiens fallföretag 

presenterar. Flertalet fallföretag menar att den kompetens som besitts av äldre 
medarbetare är mycket värdefull för dem i och med att de har en praktisk 

arbetslivserfarenhet kopplad till kompetensen, vilket gör att de har mer djup kunskap. Om 

äldre medarbetare ser till att deras tekniska kompetens inte blir inaktuell anser vi således 
att deras arbetsförmåga kommer vara mycket god i och med att de även har en praktiskt 

erfarenhet som är värdefull på arbetsmarknaden.  
 

Av våra fallföretag framkom att drygt hälften av respondenterna inte ansåg att en hög ålder 
skulle vara en faktor som påverkar arbetsförmågan. Vi har kategoriserat tre av fallföretagen 

som företag vars medarbetare har mer psykiskt krävande arbetsuppgifter (Konsultföretaget, 
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Bokförlaget och Försäkringsbolaget). Enligt fysioterapeuten på Improve Rehab att det idag 

är ett högt tempo på tjänstemannasidan vilket bidrar till stress, och enligt henne hanterar 

äldre stress sämre. Det motsäger dock Ilmarinen (2001) som menar att förmågan att tackla 
problem blir bättre med åren. Enligt Ciutiene och Railaite (2015) upplever äldre att de kan 

bli tröttare och få högre blodtryck vilket vi applicerar på arbetare i yrken som är psykiskt 
krävande. Det är en risk som vi ser att de fallföretag med mer psykiskt krävande arbeten 

står inför och skulle tala emot en möjlighet för arbetarna att klara av en höjd pensionsålder. 
Dock talar den här studiens referensram för att det finns åtgärder för dessa riskfaktorer. 

Enligt Ciutiene och Railaite (2015) går det att förebygga trötthet och högt blodtryck med en 

anpassad arbetsmiljö. Vidare hävdar Boston College The Sloan Center on Aging & Work 
(2012) att stress går att förebyggas med hjälp av flexibilitet i olika avseenden.  

 
Konsultföretaget, Bokförlaget och Försäkringsbolaget angav att de arbetar med friskvård, 

men arbetssättet varierar mellan fallföretagen. Även om friskvård i sig, enligt Ciutiene och 
Railaite (2015), inte är en anpassning av arbetsmiljö ser vi det som en del av ett 

förebyggande arbete mot de riskfaktorer som tidigare nämnts. Här belyste dock 
respondenten på Bokförlaget en i vår mening intressant aspekt. Han menade att de 

personer som är aktiva på fritiden troligtvis är de som även tar del av 

friskvårdsmöjligheterna. Där ser vi ett potentiellt problem, att friskvården i företag 
eventuellt enbart utnyttjas av de som redan är aktiva på sin fritid och således inte 

förebygger de riskfaktorer som tidigare nämnts hos övriga medarbetare. Vi anser därför att 
friskvård som ett redskap för att hjälpa medarbetare till en bättre arbetsmiljö inte är det 

viktigaste för företag att lägga resurser på då det inte ger effekt för alla, utan bara blir en 
bonus för en viss del av medarbetarskaran.  

 

Boston College The Sloan Center on Aging & Work (2012) menar som tidigare nämnt att 
flexibilitet är en handling för att motverka stress, vilket då skulle kunna vara en åtgärd mot 

den försämrade stresshanteringen hos äldre som fysioterapeuten uppmärksammade. De 
beskriver vidare olika former av flexibilitet, vilka vi kommer gå redogöra för mer ingående 

under avsnitt 5.2.3 Arbetsmiljö. Vi anser att anställningsflexibilitet är den form av 
flexibilitet som är applicerbar på området hälsa. Anställningsflexibilitet innebär flexibilitet i 

anställningsformen, såsom säsongsarbete eller deltidslösningar. Hos Bokförlaget svarade 

respondenten att de inte arbetar med deltidslösningar, medan de hos Försäkringsbolaget 
och Konsultföretaget erbjuder flexpension från 62 års ålder. Bokförlaget erbjuder dock 

stödsamtal för sina medarbetare för att underlätta stress och har en tillgänglighetspolicy för 
att underlätta stress. Vi anser att det här är åtgärder som likväl som deltidslösningar visar 

på ett förebyggande arbete mot stress som talar för att arbetare kan klara att stanna längre i 
arbetslivet. Intressant att poängtera är att respondenten hos Bokförlaget menar att det som 

stressar medarbetarna ofta är relaterat till livssituation och inte till arbetet, vilket enligt oss 
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är en stress som uppstår oberoende av ålder. Den intervjuade fysioterapeuten hävdar dock 

att stress hanteras sämre av äldre medan Ilmarinen (2001) menar att äldre kan tackla 

problem bättre, vilket även kan tolkas som att de hanterar stressen bättre.  
 

Fysioterapeuten på Improve Rehab menade att det finns problem hos arbetare i 
tjänstemannasektorn kopplat till utvecklandet av musarm eller tennisarmbåge. Dock 

menade hon att de åkommorna inte nödvändigtvis berodde på ålder utan snarare på hur 
länge personer arbetat i arbetsställningar som framkallar det. Hos de tre 

tjänstemannaföretagen fanns det arbetare som varit där länge vilket vi kopplar till att de 

skulle kunna vara i riskzonen för de här åkommorna. Enligt Perry (2010) kan företag arbeta 
med ergonomi för att eliminera riskfaktorer och följaktligen anser vi att en ergonomisk 

arbetsplats skulle vara passande för fallföretagen. Specifika ergonomifrågor har lyfts under 
ett fåtal intervjuer och respondenterna menar att ergonomi är ett område som kan 

förbättras för att underlätta för medarbetarna, vilket är en uppfattning som vi delar.  
 

Fortsättningsvis svarade respondenterna på Miljöföretaget och Stålföretaget att de inte såg 
skillnader i arbetsförmåga hos de äldre arbetarna. Likheter mellan de här två fallföretagen 

skulle vi säga är att de har arbetsuppgifter som är fysiskt tunga. Enligt Ilmarinen et al. 

(2001) blir arbetsförmågan hos de med ett fysiskt krävande arbete sämre när de blir äldre, 
vilket respondenterna hos Stålföretaget och Miljöföretaget således säger emot. Å andra 

sidan kunde det dock hos Miljöföretaget vara vanligare med förslitningsskador hos äldre 
medarbetare. Det behöver dock inte bero direkt på just åldern utan snarare på grund av ett 

mångårigt fysiskt krävande arbete i företaget som slitit på kroppen. Respondenten hos 
Stålföretaget svarade att han snarare kunde se att det fanns skillnader i kön än ålder 

gällande huruvida arbetare kunde utföra mer fysiskt krävande arbetsuppgifter. Med stöd av 

referensramen menar vi här att fallföretagen i större utsträckning bör arbeta med de 
ergonomiska lösningar vilka presenteras av Perry (2010) för att reducera graden av 

förslitningsskador som uppstår till följd av ett mångårigt fysiskt krävande arbete. Enligt det 
empiriska materialet tycks ålder inte vara en direkt faktor för en avtagande arbetsförmåga, 

dock betyder en hög ålder i flera fall indirekt att medarbetaren har varit yrkesverksam 
längre, potentiellt inom ett fysiskt krävande yrke, vilket gör att risken för förslitningsskador 

är högre hos äldre medarbetare. 

 
De fallföretag där respondenterna svarade att de ansåg att det fanns skillnader i 

arbetsförmåga mellan yngre och äldre medarbetare var Bryggeriföretaget, 
Detaljhandelsföretaget och Dryckesbolaget. Vi har även placerat Bussbolaget i den här 

kategorin motiverat av att de blev stämda enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och 
dömda för att de inte ansåg att medarbetare över 70 år lämpade sig att köra bussar.  
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Respondenterna hos Bryggeriföretaget och Detaljhandelsföretaget motiverade sina svar på 

liknande sätt. De svarade att de kunde se en minskad entusiasm till arbetet hos de äldre. 

HR-direktören på Bryggeriföretaget svarade att entusiasmen kan sjunka i takt med 
försämrad fysisk förmåga. Enligt den här studiens referensram är det framförallt den 

fysiska förmågan som försämras när arbetare blir äldre, vilket svaren hos 
Bryggeriföretagets och Detaljhandelsföretagets respondenter delvis motbevisar. De menade 

dock att det kommer krävas alltmer arbete med ergonomi och arbetsmiljö i takt med att 
arbetare blir äldre, vilket är i enlighet med vad den här studiens referensram förmedlar 

gällande förebyggande av exempelvis skador och sjukdomar (Perry, 2010). Således menar vi 

att de här fallföretagen har ett tankesätt och en arbetsmetod för hur de ska hantera den 
fysiska förändringen hos deras medarbetare. Fortsättningsvis menar vi att det följaktligen 

är den psykiska förmågan som är utmanande för de här två fallföretagen, med det åsyftas 
utmaningen att hitta ett sätt att lösa motivationsproblemen hos äldre medarbetare. Enligt 

studiens referensram är flexibilitet en faktor som gynnar motivation och 
jobbtillfredsställelse. Respondenten hos Bryggeriföretaget verkar vara medveten om den 

här omständigheten, då han svarar att det är viktigt för arbetsgivare att finna lösningar för 
deltid och deltidspension. Vi anser därför att det här är ett område som kan kräva arbete 

vid en höjning av pensionsålder. Vidare ser vi en möjlighet att dra lärdom från det 

Energiföretaget gjorde. Energiföretaget upplevde motivationsproblem bland äldre 
medarbetare inom organisationen och deras åtgärd mot det var en ökad dialog med 

medarbetarna. Det ledde till en attitydförändring hos medarbetarna och problemet med 
bristande motivation försvann generellt. Således ser vi det som en möjlighet för de två 

nämnda fallföretagen att anamma den här metoden för på så vis förbättra motivationen hos 
sina arbetare. Den rekommendationen styrks vidare av Kaye och Cohen (2008), vilka 

menar att det bör finnas ett ramverk för att motivera äldre medarbetare, där det i 

ledarskapet innefattar dialog med arbetarna. En ytterligare aspekt som motiverar 
resonemanget är att det framkom i intervjun med Bryggeriföretaget att de kunde uppleva 

viss problematik med motivation även hos de yngre medarbetarna. Således kan dialog med 
medarbetare i alla åldrar vara ett bra tillvägagångssätt för företaget, vilket kommer 

resoneras kring vidare i 5.3.4 Attityder.  
 

Dryckesbolagets respondent uppgav till skillnad från resterande fallföretag att det finns 

skillnader i arbetsförmåga hos deras äldre medarbetare när det kommer till mer fysiskt 
tunga arbetsuppgifter. Svaret stämmer således överens med vad den här studiens 

referensram hävdar, nämligen att den fysiska arbetsförmågan till skillnad från den psykiska 
kan försämras när arbetare blir äldre (Ilmarinen et al., 2001). Vad vi däremot reflekterar 

över är att det endast är ett utav elva företag vars svar överensstämmer med det den här 
studiens referensram menar, vilket således ger underlag för att våra empiriska 

efterforskningar i viss mån talar emot tidigare forskning. En anledning till att det enbart är 
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Dryckesbolaget som upplever att deras äldre medarbetare har nedsatt fysisk arbetsförmåga 

skulle kunna vara att de andra fallföretagen i högre utsträckning arbetar med ergonomiska 

lösningar och dialog med sina medarbetare för att förhindra uppkomsten av förslitningar, 
som enligt den här studiens referensram försämrar den fysiska arbetsförmågan (Ilmarinen 

et al., 2001). Om ett företag upprättar en individuell dialog med sina äldre medarbetare kan 
de identifiera begynnande förslitningar eller riskområden och börja arbeta förebyggande 

med ergonomiska lösningar för att förhindra att den fysiska arbetsförmågan försämras, 
vilket också ökar sannolikheten att den äldre medarbetaren kommer stanna längre i 

arbetslivet (Ciutiene & Railaite, 2015).  

  

5.2.2 Kompetenshantering	och	rekrytering	

Den här studiens referensram pekar på att antalet människor i pensionsålder kommer att 

stiga samtidigt som antalet människor i yrkesverksam ålder kommer att minska (Hewitt, 
2008). Parallellt med det här är de äldre medarbetare som lämnar arbetsmarknaden 

innehavare av en stor kunskap kopplad till organisationers kärnfunktioner och 

kompetenser (Prusak, 2000) i form av institutionell och immateriell kunskap (Hewitt, 
2008). Detta gäller i synnerhet baby-boomers som utgör den största delen av befolkningen 

(ibid). Det är kunskap och kompetens som är viktig för företags framtida konkurrenskraft 
och samhällets ekonomi i stort (Fabisiak & Prokurat, 2012; Aaltio et al., 2014). Det här 

betyder med andra ord att det är av stor vikt för dagens organisationer att ha en viss grad av 
framförhållning när det kommer till kompetensöverföring för att förhindra förlust av 

värdefull kunskap när äldre medarbetare slutligen går i pension eller på annat sätt väljer att 

lämna företaget på grund av hög ålder. Resonemanget styrks av Draganidis och Mentzas 
(2006), vilka menar att kompetens används för att planera sammansättningen av anställda 

för att kunna bedöma vilka kompetenser som finns respektive behövs inom organisationen 
för att driva den framåt. En majoritet av de fallföretag som deltog i den här studien 

uppvisar en medvetenhet kring ovan nämnda problem och har på skilda sätt utformat 
kompetenshantering för att säkerhetsställa bevarandet av äldre medarbetares kompetens 

när de väljer att lämna organisationen. Den intervjuade HR-direktören på 
Bryggeriföretaget menar att det kommer bli extra kritiskt med en fullt fungerande och 

effektiv kompetensöverföring vid en höjd pensionsålder i och med att den teknologiska 

utvecklingen i dagens samhälle går fort framåt och att kraven ändras hela tiden. För att 
medarbetare ska kunna jobba de extra åren måste företag se till att deras anställda hänger 

med i utvecklingen och således utforma sitt arbete med Age Management på ett sådant vis 
att anställda får en kontinuerlig uppdatering av sin kompetens. Vi menar att ett livslångt 

lärande bör vara en förutsättning för att alla, inte enbart äldre, hela tiden skall kunna göra 
ett bra jobb. 
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Med grund i Hewitts (2008) resonemang menar vi att företag måste skapa större 

möjligheter för kompetensöverföring genom ett systematiskt förhållningssätt som gör 

kunskapen lättillgänglig för framtida användare samtidigt som organisationen minskar 
mängden institutionell- och immateriell kunskap som går till spillo på grund av att äldre 

medarbetare går i pension. Vi anser likt HR-direktören på Bryggeriföretaget att 
kompetensöverföring bör gå åt båda hållen, alltså både från yngre till äldre och från äldre 

till yngre. Hewitt (2008) presenterar vidare en rad olika ramverk som kan användas för att 
åstadkomma det här, varav flertalet går att finna även på den här studiens fallföretag. 

Ramverken kan exempelvis innefatta frivilliga forum för lärande, kunskapsnätverk eller 

dokumentation av praxis (ibid). Som utläst tidigare har exempelvis ett av studiens 
fallföretag, Konsultföretaget, utformat ett alumninätverk där före detta anställda som gått i 

pension finns anslutna och på så vis fortsätter jobba som underkonsulter på timbasis. 
Enligt Hewitt (2008) är sådana typer av nätverk en effektiv metod för att förlänga äldre 

medarbetares närvaro i organisationen även efter att de gått i pension genom att banden 
inte klipps helt utan behåller länkar till mentorskap, support och rådgivning. I och med att 

den intervjuade HR-chefen på Konsultföretaget uttrycker att det alltid finns ett stort behov 
av mer kompetens och hjärnkraft på företaget verkar alumninätverket, med bakgrund av 

Hewitts (2008) resonemang, således vara en effektiv och passande lösning. Med detta sagt 

skulle dock en höjd pensionsålder följaktligen utgöra en möjlighet för företagets arbete med 
kompetenshantering i och med att det i så fall skulle få behålla dessa värdefulla äldre 

medarbetare längre på heltid inom organisationen, även om alumninätverket fyller en 
effektiv funktion för bevarande av deras närvaro och kompetens när de väl gått i pension. Vi 

menar vidare att en höjd pensionsålder inte nödvändigtvis innebär fortsatt heltidsjobb utan 
att äldre medarbetare bör ha möjlighet att välja att jobba under en reducerad arbetstid, 

exempelvis 60-80%.  

 
Fortsättningsvis kunde de olika typer av ramverk som Hewitt (2008) presenterar också 

identifieras hos fallföretagen Bryggeriföretaget, Stålföretaget och Bussbolaget. På 
Bryggeriföretaget används e-learning som en del i utvecklandet av ett mer systematiskt 

förhållningssätt till kompetensöverföring. Eftersom utbildningsmaterialet finns kvar i 
databasen även efter att medarbetaren i fråga har gått i pension utgör det en möjlighet för 

Bryggeriföretaget att behålla medarbetarens kompetens inom företaget trots att 

medarbetaren lämnat. Bussbolaget har implementerat en liknande metod som de valt att 
benämna som ett successionsprogram. Syftet med successionsprogrammet är att i likhet 

med Bryggeriföretagets e-learning identifiera nyckelpersoner (medarbetare som är svåra- 
eller tar lång tid att ersätta) för att sedan se till att det finns en färdigställd 

successionsordning när den typen av medarbetare väljer att lämna företaget. På så vis finns 
en efterträdare på plats som getts möjlighet att ta del av nyckelpersonens kompetens och 

som är väl förberedd för att ta över rollen vilket minskar bakslaget och leder till en 
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smidigare övergång och kompetensväxling när en nyckelperson går i pension. I likhet med 

Bryggeriföretagets e-learning arbetar Stålföretaget med Lean management för att 

underlätta kunskapsöverföring genom att standardisera arbetsmetoder för att kompetensen 
ska stanna i företaget. Bussbolaget bedriver även ett arbete med dokumentation av 

kompetens för att komma ifrån personberoendet. Införandet av en höjd pensionsålder 
skulle således innebära att de båda fallföretagen har möjlighet att behålla äldre personal 

längre och därmed även behålla den fysiska närvaron av deras kompetens och kunskap en 
längre period. Vi anser att det här varken skulle reducera eller öka behovet för bevarande av 

kompetens i företaget, dock kommer det innebära att medarbetarens närvaro förlängs i 

organisationen vilket då medför att överföringen av den äldre medarbetarens kompetens 
sker under en längre tid.  

 
Dock är det i många fall inte tillräckligt att företag implementerar något av ramverken som 

Hewitt (2008) presenterar utan värdefull kompetens kan trots detta gå förlorad då äldre 
medarbetare går i pension. Enligt Swap et al. (2001) är viss typ av kompetens svår att koda 

och överföra till de typer av ramverk som Hewitt (2008) pekar på och som används av en 
merpart av denna studiens fallföretag, bland andra Bryggeriföretaget och Bussbolaget som 

togs upp som exempel ovan. Den kompetens Swap et al. (2001) syftar på är immateriella 

kunskapstillgångar som byggs upp inom organisationen genom dynamiska, ostrukturerade 
och ofta subtila processer. Fortsättningsvis indikerar tidigare forskning även att kunskap 

och kompetens som byggs upp genom erfarenhet faller under en typ av underförstådd 
kunskap som utgör en del av en organisations immateriella kunskapstillgångar (Swap et al., 

2001: Leonard & Sensiper, 1998). En viss del av den kompetens som besitts av äldre 
medarbetare med lång arbetslivserfarenhet kan med andra ord visa sig svår för företag att 

behålla när dessa individer går i pension i och med att den utgörs av just immateriella 

kunskapstillgångar.  
 

Vilka åtgärder skulle då våra fallföretag kunna ta till för att bevara även den här typen av 
kompetens som inte går att fånga upp med hjälp av Hewitts (2008) ramverk inom företaget 

när medarbetare går i pension? Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan företag ta tillvara 
på den här typen av kompetens genom två olika processer: internationalization och 

socialization, som möjliggör konkretisering och överföring. Som exempel på en sådan typ 

av process tar Nonaka och Takeuchi (1995) upp mentorskap, en form av 
kompetensöverföring som användes av ett fåtal av studiens fallföretag. Det kan dock vara 

värt att nämna att mentorskap kan förekomma även på andra fallföretag men att 
mentorskap specifikt inte kom upp som exempel på kompetenshantering under själva 

intervjun. Enligt Mullen (1994) bidrar mentorskap till ökad arbetstillfredsställelse och 
behållande av anställda. Detaljhandelsföretaget bedriver mentorskap vid introduktion av 

nya medarbetare, likaså Energiföretaget som låter yngre medarbetare gå parallellt med 
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äldre medarbetare som närmar sig pension i någon månad eller två för att på så vis överföra 

deras kunskap till andra medarbetare för att behålla kompetensen inom företaget. Swap et 

al. (2001) menar att Detaljhandelsföretaget och Energiföretaget genom det här på ett 
effektivt sätt vägleder nyanställda genom att hjälpa dem att tolka och förstå teknologi och 

affärsprocesser, värderingar och företagskultur. Detta tankesätt syns tydligt även hos 
fallföretaget Miljöföretaget som har valt att lägga fokus på att få in många yngre individer i 

företaget för att dessa ska hinna arbeta en längre period tillsammans med äldre 
medarbetare innan det sker ett generationsskifte och dessa lämnar arbetslivet. Vi menar, 

med grund i Swap et als (2001) resonemang som går att finna i studiens referensram, att 

Miljöföretaget på så vis kommer bygga upp en djup förståelse kring företagets kultur, 
historia och identitet hos dessa yngre medarbetare samtidigt som det skapar ett starkt 

engagemang och en samhörighet till företaget. På så vis skulle även startsträckan för dessa 
individer blir kortare i och med att de kommer in i arbetet fortare och får en mer 

övergripande syn av företaget och det sammanhang de kommer arbeta i. Vi hävdar att det 
vid införandet av en höjd pensionsålder skulle vara fördelaktigt för företag att försöka ta 

tillvara på de extra yrkesverksamma åren och använda dessa för att växla kompetensen, 
från äldre medarbetare som lämnar till yngre medarbetare som kommer arbeta kvar på 

företaget, på ett effektivare och mer systematiskt sätt än det görs i dagsläget.  

 
Enligt studiens referensram ställer sig flertalet företag tveksamma till att anställa äldre 

individer vid rekrytering av ny personal (Radović-Marković, 2013). Detta beror enligt 
Radović-Marković (2013) på att anställning av äldre individer på olika sätt innebär ett 

högre risktagande för företaget och att det finns en risk att de fastnar med en kostsam 
felrekrytering, i synnerhet då äldre medarbetare vanligen stannar kvar på sina jobb ända 

fram till pension eller åtminstone alltsomoftast väljer att jobba kvar en längre period än 

yngre arbetstagare (Ciutiene & Railaite, 2015). Det här resonemanget styrks dock inte av 
våra empiriska efterforskningar. Samtliga fallföretag påtalar snarare värdet äldre 

medarbetare utgör för organisationen och påvisar en strävan mot att ha en åldersmässig 
mix. På många företag finns rentav ett ökat behov av äldre medarbetare, exempelvis hos 

Kommunen där förhandlingschefen menar att det finns ett ökat behov av medarbetare som 
har arbetslivserfarenhet. Även HR-chefen på Bokförlaget påpekar att de har många seniora 

yrkesroller vilket medför att det hos dem finns ett behov av praktisk erfarenhet kopplad till 

yrkeslivet. Likaså Miljöföretaget menar att de gärna anställer äldre, dels för att de har 
erfarenhet från andra företag inom branschen men även för att de rent generellt besitter en 

trygghet från den praktiska erfarenheten de har i bagaget. Äldre medarbetare utgör därför 
en attraktiv rekryteringsgrupp för majoriteten av studiens fallföretag, inte just för att de har 

en högre ålder utan för att den högre åldern indirekt betyder att de har mer 
arbetslivserfarenhet. I den här studien fanns det därför inga belägg för Ciutienes och 

Railaites (2015) eller Radović-Markovićs (2013) påståenden. 
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Radović-Marković (2013) menar fortsättningsvis att det är vanligt att äldre arbetslösa står 

utan arbete under en dubbelt så lång period än genomsnittet av den orsak att deras 

kompetens i många fall döms ut som inaktuell. Vidare associeras äldre medarbetare ofta 
med negativa egenskaper (Rapoliene, 2010) och ses som mindre flexibla (Voelpel & Streb, 

2010), samtidigt som anställdas attityder gentemot äldre medarbetare vanligen är mer 
negativ än deras attityd mot yngre medarbetare (Bal et al., 2011). Inställningen hos den här 

studiens fallföretag vittnar dock om en annan situation då äldre medarbetare, som nämnt 
ovan, förefaller vara en mycket attraktiv grupp. Många av den här studiens fallföretag pekar 

samtidigt på ett ökat behov av högre kompetens. HR-chefen på Bryggeriföretaget menar att 

utvecklingen mot mer kvalificerade tjänster i och med den mer avancerade teknologiska 
utvecklingen har lett till att företaget numer har högre kompetenskrav kopplat till teknik, 

oftast krävs ingenjörskompetens. Även Konsultföretaget eftersöker medarbetare med hög 
kompetens i och med att alla deras konsulter måste vara specialister inom sitt område. 

Samtidigt menar Konsultföretaget dock att det är en utmaning att få in nyutexaminerade i 
sina yrkesroller på ett effektivt sätt och att äldre nyanställda där har en kortare startsträcka 

eftersom de varit ute i arbetslivet längre och därmed samlat på sig mer praktisk erfarenhet. 
Ericsson (1996) hävdar att äldre medarbetare ofta besitter stor immateriell kunskap som 

byggts upp av praktisk arbetslivserfarenhet, vilken ger dem en betydande förståelse och 

perspektiv till varför vissa taktiker eller approacher fungerar medan andra inte gör det 
(Hewitt, 2008; Ericsson, 1996). Fler av fallföretagen upplever samma utmaning, till 

exempel hävdar HR-direktören på Bryggeriföretaget att de inte kan axla upplärningsrollen 
på grund av att de är ett för litet företag och att de av den anledningen inte kan anställa 

många nyutexaminerade. På Miljöföretaget stöter de på en liknande problematik på 
tjänstemannasidan där det finns ett stort behov av specialister inom miljöteknik, en grupp 

som ofta är relativt ung eftersom området är förhållandevis nytt på utbildningssidan. Det 

finns alltså en problematik kring att det förekommer ett behov av hög kompetens som 
bygger på ny teknologi samtidigt som de individer som besitter den kompetensen inte har 

lång arbetslivserfarenhet. Ett sätt att reducera den negativa effekten av den korta 
arbetslivserfarenheten skulle kunna vara att företag använder sig mer utav mentorskap, 

som påtalat tidigare, eller andra metoder för att låta oerfarna nyanställda ta del av äldre 
medarbetares mer praktiskt belagda kompetens och rådgivning. Det är dock värt att 

poängtera att detta givetvis inte skulle eliminera startsträckan helt för nyanställda utan 

erfarenhet, äldre medarbetare med relevant arbetslivserfarenhet skulle fortfarande ha 
kortare startsträcka, men det skulle göra den snabbare. Ett annat sätt är att se till att alla 

medarbetare får en relevant och kontinuerlig uppdatering av sin kompetens så att den 
uppfyller dagens krav, vilket vi kommer redogöra mer ingående för nedan.  

 
Förhandlingschefen på Kommunen erbjuder ett intressant perspektiv som kan kopplas till 

problematiken med utvecklandet av mer kvalificerade tjänster som ställer högre 
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kompetenskrav. Detta kan vara ett sätt att undvika att äldre medarbetares kompetens döms 

ut som daterad, vilket Radović-Marković (2013) hävdar är vanligt förekommande. Han 

menar att det är viktigt att det finns en kontinuerlig kompetensutveckling för alla 
medarbetare som inte ska trappas ner när medarbetaren börja komma upp i högre ålder. Vi 

menar i enlighet med honom att kompetensutveckling bör handla om ett livslångt lärande. 
Även arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv är inne på en liknande linje och menar 

att äldre medarbetares anställningsbarhet beror mycket på individens kompetens och 
huruvida den är relevant, varför arbetsgivare bör se till att ha just en kontinuerlig 

kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Detta styrks av Draganidis och Mentzas 

(2006) vilka menar att kompetens utgör en viktigt komponent vid jämförelse mellan olika 
kandidater vid anställning av nya medarbetare. Vi menar här att medarbetare skulle kunna 

ha en tilltagande anställningsbarhet i takt med att åren går istället för det motsatta om det 
finns en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet i och med att de i så fall 

både har en uppdaterad och relevant kompetens samtidigt som de har den här värdefulla 
praktiskt belagda arbetslivserfarenhet.  

 
Ilmarinen (2001) menar att alla medarbetare upplever två olika typer av förändringar 

under ett arbetsliv. En av dessa förändringar är den medarbetaren själv genomgår genom 

att åldras, den andra är de förändringar som sker runtomkring medarbetaren (Ilmarinen, 
2001). Ett exempel på den typen av förändring som sker runtomkring medarbetaren är den 

teknologiska utvecklingen, vilken Ilmarinen (2001) menar kan bli problematiskt för äldre 
medarbetare att anpassa sig till (ibid). Vi menar snarare att digitaliseringen gör det mer 

angeläget och viktigt att äldre medarbetare har en kontinuerlig kompetensutveckling sett 
till att ständigt uppdatera kunskap med hänsyn till den teknologiska utvecklingen för att 

inte reducera sin anställningsbarhet och på så vis ha bättre förutsättningar till att fortsätta 

vara yrkesverksam upp i en hög ålder. Även Ilmarinen (2001) poängterar att det finns en 
problematik kring att det inte har skett anpassningar av arbetskraften till de nya 

teknologiska framstegen. Sker det ingen stegvis anpassning menar vi att den 
kompetensmässiga luckan blir för stor om en äldre medarbetare som inte kontinuerligt 

uppdaterat sin kompetens plötsligt inser att hen inte längre lever upp till dagens krav. Om 
luckan är för stor kan det enligt oss bli svårt att komma ikapp. Vid införandet av en höjd 

pensionsålder skulle det här kravet på upprätthållande av kompetens finnas kvar under fler 

år, vilket skulle kunna upplevas som påfrestande för äldre medarbetare. Fortsättningsvis 
menar vi att det i fallet att äldre medarbetare inte har haft en kontinuerlig 

kompetensutveckling finns en risk att de kommer uppleva att den kunskap de besitter inte 
räcker till, att de inte presterar tillfredsställande och att de hamnar efter yngre kollegor på 

grund av att deras kompetens inte är uppdaterad i samma utsträckning, vilket vi med grund 
i studiens referensram menar kan resultera i en låg motivationsnivå (Ciutiene & Railaite, 

2015). Om äldre medarbetare på ett tillfredsställande sätt ska kunna arbeta de extra åren 
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som införandet av en höjd pensionsålder innebär är det enligt oss viktigt att motivationen 

hålls uppe. 

 
En kontinuerlig kompetensutveckling som ser till att alla medarbetares kompetens är 

uppdaterad och att den uppfyller dagens kompetenskrav kan dock visa sig bekymmersamt 
för arbetsgivare då det kommer innebära allt tuffare utmaningar i och med att yrkeslivet 

och yrkesroller förändras i allt snabbare takt. Vi anser att arbetsgivaren bör erbjuda 
möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet, däremot ligger dock inte hela 

ansvaret hos arbetsgivaren utan individen själv bär även ett eget ansvar för att hålla sin 

kompetens uppdaterad och behålla sin anställningsbarhet. Det här resonemanget styrks av 
Figur 1 som beskriver att ansvaret för kompetensutveckling är fördelat mellan individen, 

företaget och samhället. Likaså menar utredaren på LO att det finns ett ansvar både hos 
arbetsgivare och fack att ge medarbetare den utbildning som krävs för att de ska kunna 

fortsätta vara yrkesverksamma upp i en hög ålder. Utredaren tar det dock ett steg längre 
och hävdar att det kommer krävas en anpassning av studiemedelsystemet för att möjliggöra 

exempelvis tjänstledighet under en period för att kunna vidareutbilda sig. I dagsläget 
menar hon att fokus ligger på att det ska vara möjligt att göra som yngre. I likhet med 

Ilmarinen (2001) menar utredaren att ansvaret utöver arbetsgivare och fack även ligger hos 

individen själv och att de är rimligt att det ställs höga krav på att anställda har en skyldighet 
att uppdatera sina kunskaper. Arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv menar att 

individer bär det här ansvaret även under perioder av arbetslöshet, för att de inte ska 
hamna för långt efter kompetensmässigt och få svårt att ge sig ut i arbetslivet igen.  

 
Vidare poängterar förhandlingschefen på Kommunen att det är viktigt att som arbetsgivare 

fundera över vilka signaler som sänds ut till medarbetare och att arbetsgivare inte på något 

vis bör signalera till sina anställda att det ska trappas ner på kompetensutveckling när de 
kommer upp i hög ålder utan snarare att deras fortsatta utveckling fortfarande värdesätts. I 

relation till detta hävdar Kaye och Cohen (2008) att medarbetare som känner sig värdesatta 
tenderar att uppvisa lojalitet och att värdesatta långtidsanställda har lägre frånvaro, högre 

produktivitet, ett ökat engagemang och är mer villiga att exempelvis agera mentor till yngre 
medarbetare. Vid en införandet av en höjd pensionsålder förefaller således att företag bör 

erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling med oförändrad intensitet genom hela 

arbetslivet för att signalera till äldre medarbetare att deras kompetensutveckling värdesätts 
i lika hög grad som yngre medarbetare för att öka sannolikheten att de väljer att stanna 

kvar längre i arbetslivet. 
 

En annan utmaning för företags arbete med Age Management är de stora 
generationsskiften som just nu äger rum på arbetsmarknaden, vilket går att utläsa från den 

här studiens empiriavsnitt. Miljöföretaget menar att de befinner sig i ett skede där det tittar 
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på att utveckla lösningar för att möta behovet av arbetskraft och planera för framtiden. 

Bland annat har de för avsikt att genomföra ett analysarbete där de ämnar utreda hur 

personalbehovet ser ut de kommande åren men även på längre sikt för att tackla just den 
här bristen på medarbetare som uppstår på grund av stora generationsskiften. Kaye och 

Cohen (2008) menar i likhet med Hewitt (2008) att konsekvenserna av generationsskiftet 
som uppstår på grund av det höga antal medarbetare som går i pension kommer resultera i 

kompetensbrist, i synnerhet då det inte finns tillräckligt många yngre arbetstagare för att 
fylla ut hålet från de som går i pension. Även Bussbolaget påpekar denna problematik i och 

med att det är en mycket specifik kompetens som eftersöks i rollen som bussförare, 

samtidigt som det råder en mycket stor brist inom den sektorn på grund av det stora 
generationsskiftet.  

 

5.2.3 Arbetsmiljö	

Ciutiene och Railaite (2015) menar att organisationer kan hjälpa sina medarbetare att finna 

en god balans mellan arbete och fritid genom att erbjuda en flexibel arbetsplats. En stor 

majoritet av studiens fallföretag tar upp flexibilitet som en viktig parameter för att 
införandet av en högre pensionsålder ska vara genomförbart i praktiken, kanske främst för 

att hålla motivationen uppe hos äldre medarbetare.  
 

Vidare har Boston College The Sloan Center on Aging & Work (2012) identifierat sex olika 
beståndsdelar som tillsammans utgör en arbetsplats flexibilitet: arbetsplatsens flexibilitet, 

anställningsflexibilitet, arbetstidsflexibilitet, karriärflexibilitet, belöningsflexibilitet och 

flexibilitet i anställningsförhållanden. Av dessa har främst anställningsflexibilitet 
(exempelvis deltidsanställning), karriärsflexibilitet (exempelvis tjänstledighet) och 

belöningsflexibilitet (exempelvis gradvis pensionering) kommit upp under intervjuerna 
med den här studiens fallföretag. Vidare har vi genom den här studien även identifierat en 

sjunde beståndsdel som kunde ses hos ett antal fallföretag, nämligen vad vi väljer att 
benämna som flexibilitet i arbetsuppgifter.  

 

Anställningsflexibilitet kommer på tal under intervjuerna med fallföretagen 
Bryggeriföretaget, Konsultföretaget, Bussbolaget, Kommunen och Försäkringsbolaget och 

då i samtliga fall kopplat till ett behov av deltidslösningar. HR-direktören på 
Bryggeriföretaget talar till exempel om att deras partners i arbetslivet har enats om att 

lägga mer pengar på deltidspension, främst på tjänstemannasidan. Han menar att företaget 
vid införande av en höjd pensionsålder i viss mån måste anpassa delar av sin verksamhet 

för att de ska passa medarbetare av en högre ålder bättre. Det här menar han kan göras 
med hjälp av att erbjuda äldre medarbetare mer flexibla lösningar kopplade till deltid och 

deltidspension i takt med att behovet kan öka i högre ålder. Bussbolaget menar att även de 
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behöver arbeta mer med sådana här typer av lösningar vid införandet av en höjd 

pensionsålder, i synnerhet då de står inför ett stort generationsskifte och att bevarandet av 

äldre medarbetare på så vis blir en påtaglig och reell utmaning för företaget. Som det ser ut 
idag väljer flertalet medarbetare att inte ta ut heltidspension utan behåller sin anställning 

och arbetar när det passar dem själva. Detta innebär att de får större frihet och utrymme för 
andra aktiviteter, samtidigt som företaget får möjlighet att utnyttja deras arbetskraft några 

extra år.  
 

Det samlade intrycket som erhålls från fallföretagen är således att nyckeln till att få äldre 

medarbetare att vilja stanna kvar i arbetslivet några extra år är att de erbjuds möjligheter 
att arbeta mer flexibelt. Enligt oss går det att göra kopplingar mellan detta och äldre 

medarbetares motivation. I studiens referensram går att utläsa att äldre medarbetares 
motivation kan reduceras i takt med att åren går av flertalet anledningar. Dels på grund av 

att den fysiska förmågan kan bli sämre när individer når en högre biologisk ålder vilket kan 
göra att äldre medarbetare i vissa fall upplever att de får svårigheter att utföra sina 

arbetsuppgifter. Med grund i studiens teoretiska referensram anser vi att detta kan leda till 
att äldre medarbetare känner en dålig motivation till arbetet, exempelvis på grund av att 

det numer gör ont att utföra arbetsuppgifter på grund av förslitningar som uppstått under 

årens gång eller att de känner att de inte kan prestera i samma utsträckning som när de var 
yngre på grund av fysiska nedsättningar som uppkommit med högre ålder. Vi menar att det 

i ett sådant scenario kan vara svårt för äldre medarbetare att hålla orken uppe de extra 
yrkesverksamma åren en höjd pensionsålder skulle innebära varför mer flexibla lösningar 

kopplade till deltid skulle kunna leda till att äldre medarbetare känner högre ork och 
därmed även en ökad motivation. Även beståndsdelen belöningsflexibilitet som i 

referensramen kopplas till gradvis pensionering går att koppla ihop med samma 

resonemang som ovan då det även där handlar om att äldre medarbetare går ner i tid de 
sista yrkesverksamma åren för att på så vis orka stanna kvar i arbetslivet längre. Det krävs 

dock fler typer av flexibilitetslösningar än deltidslösningar och gradvis pensionering för att 
maximera äldre medarbetares motivation, vilka vi kommer redogöra för nedan.  

 
Beståndsdelen flexibilitet i arbetsuppgifter kunde identifieras hos tre av studiens 

fallföretag, dock bedömer vi att möjligheten finns att den kan vara aktuell även hos fler 

fallföretag i och med att det inte ställdes någon direkt fråga rörande just flexibilitet i 
arbetsuppgifter vid intervjutillfället. Därmed kan information gällande området ha uteblivit 

trots att det faktiskt behandlas hos fallföretagen. Detaljhandelsföretaget var ett av de 
fallföretag som diskuterade ämnet under intervjutillfället. Där tog HR-chefen upp 

omväxling och flexibilitet i arbetsroller och det faktum att flertalet medarbetare som arbetat 
på företaget under många år väljer att gå vidare till andra typer av tjänster inom företaget. I 

studiens empiriavsnitt går att utläsa att det kan röra sig om att de exempelvis arbetar i 
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varuhuset under ett antal år för att sedan gå vidare till en tjänstemannaroll och på så vis 

fylla en annan typ av funktion inom organisationen. I likhet med resonemanget ovan menar 

vi att äldre medarbetares motivation till arbetet potentiellt sett skulle kunna öka om 
arbetsgivare inför mer flexibilitet i arbetsuppgifter och roller. Studiens referensram 

beskriver att motivation kan kopplas till fysisk förmåga, och att en nedsatt fysisk förmåga 
kan leda till en nedsatt motivation. I fall av en nedsatt fysisk förmåga vid högre ålder skulle 

alltså omväxling av arbetsroller kunna utgöra ett verktyg för att öka motivationen samtidigt 
som det möjliggör för kroppen att orka arbeta under fler år i en mindre fysiskt krävande 

roll, vilket skulle krävas vid införandet av en höjd pensionsålder. Detta tankesätt kunde 

identifieras på Energiföretaget där företaget uppmärksammade att flertalet äldre 
medarbetare inte orkade med sin ordinarie arbetsroll på grund av förslitningsskador som 

uppstått under årens lopp och därför valde att placera dessa på planeringskontor där de 
istället fick möjlighet att lära upp medarbetare med mindre erfarenhet.  

 
Arbetstidflexibilitet kom enbart på tal under intervjun med Bokförlaget. Dock gör vi ett 

antagande att det likväl är ett område som behandlas i de andra företagen. Detta på grund 
av att det i dagsläget är vanligt att svenska företag erbjuder sina anställda flextid och att det 

således är möjligt att även de fallföretag som inte nämnde det under intervjutillfället även 

de arbetar med flextid. Vidare anser vi att just flextid inte hamnar i fokus vid diskussioner 
om införandet av en höjd pensionsålder då det är en vanligt förekommande företeelse som 

erbjuds till samtliga medarbetare inom alla ålderskategorier, vilket också kan utgöra en 
anledning till att ämnet inte kom upp hos andra fallföretag kopplat till just fenomenet en 

höjd pensionsålder. HR-chefen på Bokförlaget menar exempelvis att flextid snarare kan 
vara mer aktuellt för medarbetare i småbarnsåren då behovet är större än hos äldre 

medarbetare.  

 
Inget av fallföretagen tar upp exempel på karriärsflexibilitet under våra intervjuer, det 

kommer dock upp under vårt samtal med utredaren på LO. Som går att utläsa i 
referensramen kan karriärsflexibilitet kopplas ihop med exempelvis tjänstledighet, vilket är 

just vad LO tar upp. Utredaren menar att det i större utsträckning än idag bör finnas 
möjligheter för äldre medarbetare att ta tjänstledigt en period för att exempelvis 

vidareutbilda sig, som diskuterat tidigare i analysavsnittet.  

 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga fallföretag är inne på samma linje 

och menar att det vid införandet av en höjd pensionsålder blir allt viktigare att medarbetare 
erbjuds möjligheter att arbeta utifrån sina egna premisser och kapaciteter när de kommer 

upp i pensionsålder. Frågan är hur företag ska åstadkomma den här anpassningen av 
arbetssituationen för äldre medarbetare utan att det blir sett som partiskt och ofördelaktigt 

för övriga medarbetare. Den här balansgången kommer även upp under vårt samtal med 
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Kommunen, men nämns inte under intervjuerna med något av de andra fallföretagen. Det 

här är ett område som ger utrymme för vidare forskning.  

 

5.2.4 Attityder	

Studiens teoretiska referensram beskriver vidare att det förekommer negativt laddade 
stereotyper som bygger på myter om att äldre medarbetare bland annat skulle ha svårare 

att ta till sig ny kunskap (Krings et al., 2011), ogillar förändring och vara okunniga när det 

kommer till ny teknologi (Radović-Marković, 2013). Studiens fallföretag hävdar att det inte 
finns några sådana stereotypiska synsätt bland deras medarbetarskaror. Dock ser vi kritiskt 

på huruvida det med säkerhet går att fastställa att det inte förekommer i någon grad då det 
är ett känsligt ämne som inte diskuteras öppet på grund av att det i Sverige utgör en 

diskrimineringsgrund inom diskrimineringslagen (SFS 2008:567). HR-chefen på 
Konsultföretaget medger dock att företaget troligtvis utgör något sorts tvärsnitt av 

samhället överlag och att det där finns fördomar som innefattar förutfattade meningar om 
hur äldre individer är som kollegor och medarbetare på samma sätt som det finns 

förutfattade meningar riktade mot yngre individer. Vi vill dock poängtera att detta inte är 

något de i dagsläget har något formellt analysunderlag på. Värt att nämna i det här 
sammanhanget är även att fallföretaget Bussbolaget blev dömda under 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) när de valde att sätta en 70 årsgräns för sina 
busschaufförer, vilket finns beskrivet i empirin. Om det i realiteten förekommer negativa 

stereotyper riktade mot äldre kollegor på arbetsplatser skulle det kunna leda till att äldre 
medarbetare känner sig mindre värda, exkluderade och därmed förminska glädjen och 

motivationen till arbetet. Företag bör därför vara medvetna om att dessa attityder kan ligga 

och gro under ytan och att de genom åtgärder för att förändra dessa attityder skulle kunna 
öka motivationen hos äldre medarbetare och därmed viljan att vara yrkesverksam längre. 

För att möjliggöra införandet av en höjd pensionsålder bör företag således undersöka 
huruvida det förekommer negativt laddade stereotyper inom organisationen som påverkar 

äldre medarbetares motivation. Exempelvis har Bokförlaget uppmärksammat att de i sina 
medarbetarundersökningar i fråga om diskriminering på arbetsplatsen fått fram att det 

fanns ett fåtal fall av åldersdiskriminering. Uppmärksammas problemen kan de åtgärdas 

och på så vis öka sannolikheten att äldre medarbetare väljer att stanna kvar i arbetslivet 
längre (Ciutiene & Railaite, 2015).  

 
Kopplas attityder till äldre medarbetares egna syn på arbetslivet och pensionering skiljer sig 

motiven stort mellan individer. Studiens teoretiska referensram beskriver främst två olika 
motiv bakom varför äldre medarbetare väljer att fortsätta arbeta även om de har rätt till 

pensionering. Inom högre samhällsklasser där det finns en ekonomisk trygghet väljer ändå 
ett flertal att fortsätta arbeta för att de finner en glädje i det och känner att de bidrar till 
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samhället (Radović-Marković, 2013). Medborgare från lägre samhällsklasser däremot 

känner sig ofta tvingade till att fortsätta arbeta längre på grund av att de inte tjänat ihop en 

pension som är tillräcklig för att leva det liv de önskar (ibid). Dessa resonemang går att 
finna även hos studiens fallföretag, tillsammans med en rad andra anledningar till varför 

individer väljer att stanna kvar i arbetslivet ett par extra år. Exempelvis handlar det om 
fysiska förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Har individen inte den fysiska hälsan 

i behåll är det svårt att hitta motivation och ork till att fortsätta arbeta extra år i hög ålder. 
Konsultföretaget upplever exempelvis att deras medarbetare är mer positivt inställda till att 

fortsätta arbeta upp i hög ålder än genomsnittet på grun av att deras medarbetare främst 

utgörs av tjänstemän och akademiker och att de därmed har mindre fysiskt krävande 
arbetsuppgifter. 

 
Ett annat resonemang empiriinsamlingen gett grund till är de ekonomiska incitamenten för 

de anställda i företagen, något som arbetsmarknadschefen på Svenskt Näringsliv 
diskuterade. Hon menar att företag och anställda ska se den ekonomiska moroten för den 

anställde som pensioneras och vad de har att tjäna på att arbeta längre. En anledning att 
anställda stannar längre på arbetsmarknaden kan vara av privatekonomiska skäl, vilket 

Detaljhandelsföretaget bekräftar: “Jag tror att majoriteten av våra medarbetare har inte 

riktigt råd att gå i förtidspension så de stannar nog kvar egentligen.” 
(Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08). Initiativet att höja pensionsåldern 

till 69 grundar sig i samhällsekonomiska skäl eftersom pensionärerna blir fler då 
människan lever allt längre (SCB, 2017). Även Radović-Marković (2013) menar att 

medborgare från lägre samhällsklasser ofta känner sig tvingade till att fortsätta arbeta även 
efter att formellt ha gått i pension på grund av en pension som inte är tillräcklig för att leva 

de liv de önskar.  

 
Anledningar till att medarbetare på fallföretagen väljer att fortsätta jobba är många, bland 

annat handlar det om fritidssysselsättningar, samhörighet med kollegor och engagemang 
till arbetet och arbetsuppgifterna. Hos flertalet fallföretag resonerades det kring att om en 

individ inte har många egna fritidsintressen eller stor umgängeskrets utanför arbetet kan 
hen känna en större motivation till att stanna kvar på arbetsplatsen för att hen då får de 

behoven uppfyllda där. Exempelvis Bokförlaget ställer sig frågande till om deras 

medarbetare skulle utnyttja möjligheten att stanna kvar längre vid införandet av en höjd 
pensionsålder i och med att de redan tjänat ihop tillräckligt mycket pengar, samtidigt som 

det finns ett stort engagemang för yrket vilket gör att många medarbetare inte vill lämna 
det och gå i pension. Likaså Detaljhandelsföretaget beskriver att många äldre medarbetare 

upplever att det är härligt att få komma till arbetet då de tycker om att träffa kollegor, 
socialisera sig och känner en glädje och tillhörighet till arbetsplatsen. Här menar vi att det 

vid införandet av en höjd pensionsålder blir extra viktigt att organisationer ser till att skapa 



 81 

en samhörighet bland kollegor och att äldre medarbetare känner att de är del av en 

gemenskap för att få fler äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden de extra är en höjd 

pensionsålder skulle innebära. 
 

Tre av fallföretagen, Bryggeriföretaget, Kommunen och Bussbolaget, upplever att deras 
medarbetare ser pension som ett mål och att de därmed inte har några intentioner att 

fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Anledningen till det här är att det upplevs som att 
äldre medarbetare känner sig färdigarbetade eller att de känner att de behöver gå i pension 

på grund av att kroppen säger ifrån. Kommunen nämner också en annan anledning till att 

äldre medarbetare inte väljer att stanna kvar de extra åren, nämligen att det finns en 
vedertagen norm i samhället som säger att människor går i pension vid 65 års ålder. Av 

referensramen framgår att det bör finnas ett ramverk för att engagera äldre medarbetare 
och att företag bör föra en personlig dialog med äldre medarbetare om individuella 

aspirationer där nyckeln är att lära känna varje individuell medarbetare och vad som 
motiverar dem (Kaye & Cohen, 2008). Kopplat till studiens fallföretag bör dessa, vid 

införandet av en höjd pensionsålder, införa en personlig rådgivning och dialog med äldre 
medarbetare för att möjliggöra identifiering av exempelvis fysiska nedsättningar eller 

krämpor, motivation och attityder till arbetet så att arbetsgivare kan erbjuda stöd och på så 

vis möjliggöra att så många äldre medarbetare som möjligt väljer att stanna kvar i 
arbetslivet de extra åren. Om detta kommer upp till ytan har företaget möjlighet att påverka 

och inrätta åtgärder. Genom en personligt riktad dialog förmedlas även till medarbetare att 
de värdesätts vilket i sin tur bidrar till ett ökat engagemang. 

 
Effekterna av införandet av en dialog med äldre medarbetare kan ses hos fallföretaget 

Energiföretaget (i deras fall dock inte kontinuerlig). Företaget hade tidigare problem med 

att äldre medarbetare valde att lämna företaget tidigt på grund av förslitningsskador och 
bristande motivation. Efter arbetet med personliga dialoger kunde företagsledningen 

identifiera dessa problem och implementera passande åtgärder för att komma tillrätta med 
dessa. Även förhandlingschefen på Kommunen menar att de har planer på att införa en 

dialog med äldre medarbetare som en väg mot att öka incitamenten till att stanna kvar i 
arbetslivet längre och på så vis nå en högre pensionsålder. Beträffande motivation hos de 

anställda säger vår teoretiska referensram och våra empiriska efterforskningar emot 

varandra till viss del. Radović-Marković (2013) menar att äldre känner stark motivation 
vilket enligt ovan resonemang inte stämmer överens helt med det vi fått fram av vissa 

fallföretag då de menar att entusiasm kan minska i högre ålder. Den minskade 
motivationen hos fallföretagen kan exempelvis bero på reducerad fysisk kapacitet samt en 

rådande attityd där 65 år ses som den ålder man går i pension. 
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5.3 Behövs	 Age	Management	 som	 ett	 managementverktyg	 vid	 en	 höjd	

pensionsålder?		
Tidigare i analysavsnittet har det konstaterats att det inom vissa områden kan uppstå 

utmaningar i takt med att människor är yrkesverksamma upp i en högre ålder än 
tidigare. Samtidigt framgår det av den här studien att det är ett faktum att människor i 

Sverige behöver arbeta längre för att behålla landets välstånd. Fabisiak och Prokurat 
(2012) hävdar att Age Management är en nyckel för att hantera de möjligheter och 

svårigheter som kan uppstå i takt med att medarbetare blir äldre. Vi ställer oss således 
frågan om Age Management skulle kunna utgöra ett managementverktyg för att hantera 

en höjd pensionsålder och ett längre arbetsliv i Sverige, och om det finns ett behov av det? 

Detta kommer således att analyseras i avsnittet nedan.  

 

5.3.1 Hälsa		

Av tidigare analysavsnitt framgår att en höjd pensionsålder skulle medföra somliga 

utmaningar för fallföretagen. Under området hälsa är den största utmaningen kopplad till 

arbetsförmåga och huruvida arbetarna psykiskt- och fysiskt kommer orka arbeta de extra 
åren. I avsnittet nedan kommer vi således att föra en analys kring huruvida det finns ett 

behov av Age Management som ett managementverktyg för att få medarbetare att hålla för 
ett längre arbetsliv.  

 

5.3.1.1 Effekter	för	psykisk	och	fysisk	arbetsförmåga		

En möjlighet vi ser med implementering av Age Management på företag är att det i högre 

grad blir möjligt att förebygga de förslitningar som uppstår på grund av ett mångårigt 

fysiskt krävande arbete, eller i vissa fall rentav förhindra att de uppstår överhuvudtaget. 
Med andra ord skulle den fysiska arbetsförmågan hos äldre medarbetare med största 

sannolikhet förlängas vid användande av Age Management. Vi hävdar det med grund i 
studiens referensram kopplad till ergonomi (Perry, 2010; Ciutiene & Railaite, 2015) och 

menar att företag som arbetar med Age Management och börjar arbeta förebyggande redan 
under medarbetarens första år i yrkesrollen i större utsträckning kommer att bespara 

kroppen från skadande belastning och på så vis reducerar graden av förslitning, vilket i 

slutänden gör att äldre medarbetares arbetsförmåga blir högre än om företaget inte skulle 
arbeta i enlighet med Age Management. Om arbetsförmågan ändå skulle vara reducerad på 

grund av förslitningsskador tas hänsyn till detta och medarbetaren i fråga kan erbjudas 
möjlighet att växla till en annan typ av yrkesroll inom företaget med mindre fysiskt 

påfrestande arbetsmoment, arbeta på deltid för att orka med de sista yrkesverksamma åren 
eller arbeta under en ergonomiskt anpassad utformning av den nuvarande arbetsrollen, 
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exempelvis, likt belyst i studiens referensram, genom verktygsdesign, utrustningsdesign 

eller en annan konstruktion av arbetsuppgifter för att de ska vara mindre fysiskt 

påfrestande (Perry, 2010). Den samlade bilden från studiens fallföretag är att en negativ 
inställning till att fortsätta arbeta upp i en högre ålder i en majoritet av fallen är grundad i 

just förslitningar och att äldre medarbetare känner att kroppen inte längre orkar med.  
 

Vi hävdar således med grund i ovanstående resonemang att en reducering av 
förslitningsskador kommer leda till att äldre medarbetare känner en högre motivation och 

en starkare vilja till att stanna kvar i arbetslivet upp i hög ålder på grund av att de således 

får en större ork och upplever att de under sina förutsättningar kan prestera i lika hög grad 
som yngre kollegor. Om arbetsgivaren tar dessa typer av åtgärder för att anpassa arbete för 

medarbetare vars arbetsuppgifter försvåras på grund av förslitningsskador leder det även 
till att äldre medarbetare känner sig värdesatta, då deras behov tillgodoses och de tillåts 

arbeta under villkor under vilka de har möjlighet att använda sina styrkor och prestera till 
sin bästa förmåga (Kaye & Cohen, 2008) vilket även det leder till ökad motivation och 

engagemang gentemot företaget. Följaktligen möjliggör Age Management på olika sätt för 
den äldre medarbetaren att stanna i arbetslivet längre. 

 

Enligt den här studiens referensram förblir den psykiska förmågan mer eller mindre 
densamma i takt med att människan åldras (Ilmarinen, 2001). Det finns dock ett område 

äldre medarbetare potentiellt hanterar sämre - teknologin (ibid). Vi kommer redogöra mer 
ingående för kompetens i nästkommande avsnitt, dock anser vi att det är relevant att ta upp 

även här i och med att den psykiska arbetsförmågan påverkas av en medarbetares 
kompetens. Ilmarinen et al. (2001) menar att det därför är viktigt att arbetsgivare erbjuder 

stöd för att äldre medarbetare ska kunna behärska teknologin, och att detta kan ske med 

hjälp av Age Management. Enligt en majoritet av de fallföretag som deltagit i den här 
studien är den kompetens som besitts av äldre medarbetare mycket värdefull för dem i och 

med att de har en praktisk arbetslivserfarenhet kopplad till kompetensen, vilket gör att de 
således har mer djup kunskap. Om äldre medarbetares behov av hjälp med teknologin 

tillgodoses och deras kompetens hålls aktuell anser vi således att deras psykiska 
arbetsförmåga kommer vara mycket god. Detta kan åstadkommas genom att företag med 

hjälp av Age Management för en dialog med äldre medarbetare som fokuserar på 

individuella aspirationer och behov (Kaye & Cohen, 2008), men även kopplar detta till de 
krav och behov som finns och kommer finnas framöver på arbetsmarknaden.  

 
Det finns dock även en annan utmaning kopplad till den psykiska arbetsförmågan, 

nämligen att äldre kan bli tröttare samt att de kan få högre blodtryck (Ciutiene & Railaite, 
2015). Även den intervjuade fysioterapeuten på Improve Rehab menar att äldre hanterar 

stress sämre. Med grund i Kaye och Cohens (2008) resonemang kring personlig rådgivning 
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kan enligt oss även den här problematiken lösas med hjälp av att det förs en dialog med 

äldre medarbetare där det ses till individuella behov. Enligt studiens referensram framgår 

även att flexibilitet kan användas för att motverka uppkomsten av stress hos medarbetare. 
Respondenterna från den här studiens fallföretag kunde dock inte se att deras äldre 

medarbetare är sämre på att hantera stress än sina yngre kollegor, dock arbetade flertalet 
stressförebyggande inriktat mot medarbetare i alla åldrar, både med den typ av rådgivning 

som tas upp av Kaye och Cohen (2008) men även med hjälp av friskvård och flexibilitet.  
 

Vi anser således med grund i ovanstående resonemang att företag vid införandet av en höjd 

pensionsålder skulle kunna använda Age Management som ett verktyg för att hantera 
utmaningar kopplade till den psykiska arbetsförmågan, såsom stress och teknologi, som 

kan uppstå i takt med att människor är yrkesverksamma upp i en högre ålder än tidigare. 
Enligt oss blir verktyget att genom personlig dialog möjliggöra identifiering av behov av 

teknologisk rådgivning eller stressreducering för att sedan, i de fall behov uppdagas, 
åtgärda dessa i form av exempelvis kompetensutveckling, friskvård och 

flexibilitetslösningar.  

 

5.3.2 Kompetens		

Genom den här studien framgår att det inom området kompetens finns flertalet 
utmaningar vid införandet av en höjd pensionsålder. Det finns dels rekryteringsbehov, men 

även problematik kring förlusten av kompetens när en anställd går i pension samt att hålla 
äldre medarbetares kompetens aktuell och uppdaterad under fler yrkesverksamma år än 

tidigare. 

 

5.3.2.1 Kontinuerlig	kompetensutveckling	och	bevarandet	av	kompetens	inom	företaget	

Det tidigare konstaterade behovet av en kontinuerlig kompetensutveckling skulle kunna 
mötas med hjälp av Age Management. Tidigare delar av analysavsnittet har redogjort för 

vikten av att äldre medarbetare håller sin kompetens uppdaterad och relevant genom hela 
arbetslivet för att inte minska sin anställningsbarhet i slutet av arbetslivet och möjliggöra 

yrkesverksamhet de extra arbetslivsåren införandet av en höjd pensionsålder skulle leda 

till. Enligt oss blir det här extra kritiskt och utmanande i och med att den teknologiska 
utvecklingen i dagens samhälle framskrider i rask takt vilket får som konsekvens att 

kompetenskraven förändras ständigt, varför det blir än mer utmanande för äldre 
medarbetare att hålla kompetensen aktuell. Exempelvis menar HR-direktören på 

Bryggeriföretaget att de har fått ett ökat behov av kompetens till kvalificerade tjänster. För 
att underlätta för sina anställda anser vi att företag i viss mån bör utforma sitt arbete med 

Age Management på ett sådant vis att äldre medarbetares kompetens hänger med i 

utvecklingen och att de behåller en jämn nivå på sin anställningsbarhet för att möjliggöra 
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ett längre yrkesverksamt liv. Företag bör således vara uppmärksamma på utvecklingen som 

sker i branschen och yrket för att kunna uppmärksamma var det finns luckor och var de 

behöver täcka upp kompetensmässigt. Vi vill dock poängtera att hela ansvaret inte ligger 
hos dem som arbetsgivare, vilket är en svårighet vi kommer gå in på mer ingående senare i 

avsnittet. Vi vill poängtera att det från studiens empiriska insamling framgår att det idag 
finns en kompetensbrist inom vissa branscher i Sverige, vilket betyder att det är av yttersta 

vikt för företag att se till att kompetensen på företaget utvecklas. En höjd pensionsålder kan 
eventuellt bidra till att reducera kompetensbristen eftersom medarbetare med mycket 

kompetens kan stanna längre på arbetsmarknaden. Enligt Ciutiene och Railaite (2015) är 

dock flertalet företag motvilliga till att rekrytera äldre medarbetare på grund av att de har 
högre lönenivå än yngre medarbetare. Enligt empiriavsnittet är det ofta erfarenhet som är 

eftertraktat och genom att höja pensionsåldern bör anställningsbarheten hos äldre också 
stiga uppåt i åldrarna. Enligt Ciutiene och Railaite (2015) ökar även anställningstiden ofta i 

högre åldrar, därför är det viktigt att företagen inte drar sig för att anställa äldre, då lägre 
personalomsättning enligt European Agency for Safety and Health at Work (2012) leder till 

lägre omkostnader. Rekrytering är därmed ett område inom Age Management som kan 
fungera som ett verktyg för företag för att planera för framtida kompetensbehov och vidga 

sina rekryteringskrav.  

 
Det finns även en annan aspekt kopplat till kompetenshantering där Age Management 

skulle kunna underlätta, nämligen när det kommer till bevarandet av äldre medarbetares 
kompetens inom företaget när dessa slutligen lämnar företaget och går i pension. Som 

framgått under tidigare analyskapitel är det av stor vikt att dagens organisationer har en 
grad av framförhållning när det kommer till kompetensöverföring för att förhindra förlust 

av värdefull kunskap när äldre medarbetare pensioneras. En majoritet av de fallföretag som 

deltog i den här studien uppvisar en medvetenhet kring det här och har på skilda sätt 
utformat kompetenshantering för att säkerhetsställa att värdefulla delar av äldre 

medarbetares kompetens stannar kvar inom företaget när de väljer att lämna 
organisationen, vilket med grund i studiens referensram betyder att fallföretagen använder 

Age Management för att förhindra förlusten av äldre medarbetares kompetens. Med andra 
ord kan arbete med Age Management utgöra en möjlighet när det kommer till att öka 

bibehållandet av värdefull kompetens inom organisationen. Med värdefull kompetens avser 

vi även den typ av immateriell kompetens som enligt Swap et al. (2001) är svår att överföra 
med hjälp av traditionella ramverk. Med hjälp av Age Management-initiativ skulle företag i 

större utsträckning även kunna ta tillvara på och bevara den typen av kompetens från äldre 
medarbetare genom exempelvis mentorskap, som diskuterat tidigare i analysavsnittet. 
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5.3.3 Arbetsmiljö	

Inom området arbetsmiljö har utmaningar kopplade till flexibilitet och ergonomi kunnat 
identifieras kopplade till en höjd pensionsålder. I följande avsnitt kommer redogöras för 

huruvida Age Management skulle kunna utgöra ett verktyg för hantering av dessa 
utmaningar. 

 

5.3.3.1 Flexibilitet	&	Ergonomi	

Likt de resonemang som presenterats tidigare under analysavsnittet menar flertalet 
fallföretag att flexibilitet är en lösning för att få äldre att stanna längre i arbetslivet, främst 

som ett hjälpmedel för att hålla motivationen uppe och för att finna en god balans mellan 
arbete och fritid, då det behovet kan tillta i högre ålder. Detta styrks även av studiens 

referensram som påvisar att flexibilitet kan vara gynnsamt för motivation och för att 

motverka stress samt för att finna balans mellan arbete och privatliv (Ciutiene & Railaite, 
2015), vilket resonerats kring tidigare under analysavsnittet. Då flexibilitet enligt figur 3 

utgör en del av Age Management anser vi således att det finns ett behov av användande av 
Age Management som ett managementverktyg vid införandet av en höjd pensionsålder för 

att reducera bristande motivation och höga stressnivåer som enligt studiens fallföretag 
samt referensram i högre grad kan förekomma hos äldre medarbetare.  

 
Inom ergonomi vittnar studiens fallföretag om att det finns utmaningar kopplade till en 

höjd pensionsålder som innefattar förslitningar. Flertalet fallföretag påpekar att 

förslitningar inte är direkt kopplade till en hög ålder, snarare att en hög ålder indirekt 
betyder att sannolikheten är större att medarbetaren har arbetat under fler år och således 

även slitit på kroppen under fler år. Vid införandet av en höjd pensionsålder finns således 
ett behov av att arbeta förebyggande med den typ av ergonomiska lösningar som 

presenteras i den här studiens referensram. Enligt Perry (2010) handlar ergonomi om att 
designa arbetsuppgifter och arbetsmiljö på ett sånt vis att riskfaktorer elimineras som kan 

leda till skador, sjukdom, otydligheter, misstag eller att något typ av fel begås. Vi anser med 

grund i den samlade bild som erhållits från studiens fallföretag fortsättningsvis att det bör 
finnas ett hållbart ergonomisk tänk redan från början av en individs arbetsliv, något som 

inte specificeras i Perrys (2010) ergonomiska mätgrupper. 

 

5.3.4 Attityder	

5.3.4.1 Stereotyper	och	motivation		

Som nämnt i studiens tidigare analysavsnitt om attityder och stereotyper är företag kanske 

inte alltid medvetna om hur den verkliga situationen mellan kollegor ser ut inom dessa 
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områden. Ålder var exempelvis inte en specifik fråga i medarbetarundersökningarna hos 

Bokförlaget, vilket gör att det kan bli svårt att få fram underliggande negativa attityder 

bland medarbetarna. Vi anser att det bör utformas alternativ i medarbetarundersökningar 
för att mer effektivt identifiera åldersdiskriminering på arbetsplatser. När 

åldersdiskriminering har identifierats genom exempelvis medarbetarundersökningar 
behöver det hanteras för att skapa en förändring. Enligt Kaye och Cohen (2008) är 

individuell dialog ett verktyg för att övervinna negativa attityder och att genom det också 
underlätta att från företagets sida inte se de äldre som en enhet utan att se dem som skilda 

individer med individuell kompetens (Grima, 2011). Kaye och Cohen (2008) förordar 

följaktligen individuell dialog mellan chef och medarbetare, vi hävdar dock att den typen av 
dialog med fördel skulle kunna kompletteras med gruppindelad dialog mellan medarbetare 

för att på så vis skapa större samhörighet inom företaget och potentiellt radera eventuella 
åldersrelaterade fördomar.  

 

5.3.4.2 Ekonomisk	vinning	för	företaget		

 
En vanlig motivation för att implementera olika förändringar brukar vara av ekonomiska 

skäl, det vill säga att det kommer att bidra med större lönsamhet i längden, vilket vi kan 
anta att alla vill. Av de ansträngningar som gjorts av exempelvis Energiföretaget ser vi att 

det lönar sig att arbeta med Age Management, dock kan det vara svårt att uppskatta hur 
mycket det är värt att satsa och huruvida arbetet kommer att ge belöning i ekonomiska 

termer. Det handlar om en medvetenhet kring de fyra områden som presenteras i figur 3, 
vilken kan användas som ett verktyg som återspeglas i lönsamhet hos företaget. I tabellen 

nedan illustreras vilka ekonomiska vinningar som går att finna inom varje område, kopplat 

till de behov som uttryckts av den här studiens fallföretag. 
 

Tabell 3: Sammanfattning av företags ekonomiska incitament till Age Management 

Område inom Age 
management Områden att fokusera på  Hur det leder till ekonomisk 

vinning  

Hälsa Arbete med ergonomi från början 
av arbetslivet  

Undvika dyra rehabiliterings-
kostnader och sjukskrivningar  

Kompetens Konstant kompetensutveckling 
Undvika dyra 
rekryteringskostnader  

Arbetsmiljö  Flexibilitet Leder till en ökad motivation och 
längre arbetsliv  

Attityder  Dialog Positiv inställning till arbetslivet  
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5.4 Diskussion	av	analys	

 
 

Figur 5 - Applicerad analysmodell 

 

Modellen kan ses som en sammanfattning av de aspekter inom studiens forskningsfrågor 

som belysts i analysen och som lett fram till den slutgiltiga slutsatsen, vilken är att arbete 

med dessa områden av Age Management kommer bidra mot ett hållbart arbetsliv. Med ett 
mer hållbart arbetsliv åsyftas att medarbetare kommer ha både motivation och den fysiska- 

och psykiska kapaciteten att stanna kvar längre i arbetslivet. Detta kommer att tydliggöras 
ytterligare under avsnittet 6.0 Slutsats. 

 
Den slutgiltiga analysmodellen presenterar följaktligen de samband mellan Age 

Management och ett hållbart arbetsliv som vi anser oss ha kunnat identifiera genom denna 

studie. Vi har genom studien undersökt en höjd pensionsålders påverkan på de olika delar 
som utgör Age Management och således slutligen kommit fram till att arbete med Age 

Management bidrar till ett hållbart arbetsliv. Ett samspel mellan hälsa, kompetens, 
arbetsmiljö och attityder behöver bibehållas för att entusiasmen hos äldre medarbetare ska 

överleva när pensionsåldern höjs.  
 

Inom området hälsa har vi till skillnad från vad Ilmarinen (2001) påvisar gällande äldre 

medarbetares hantering av teknologi genom våra empiriska efterforskningar framlagt bevis 
för att äldre inte nödvändigtvis behärskar teknologi sämre än yngre medarbetare. Det ter 

sig snarare som att det handlar om individuella faktorer som inte har med ålder att göra 
utan snarare om personlighet och intresse för teknologi. Gällande kompetens hävdar 

(Ciutiene & Railaite, 2015; Radović-Marković, 2013) att äldre individer inte är lika 
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eftertraktade på arbetsmarknaden som yngre kollegor, vilket dementeras av studiens 

fallföretag. Enligt fallföretagen utgör äldre medarbetare en attraktiv grupp då de vanligen 

har en större arbetslivserfarenhet än yngre förmågor samtidigt som de inte har lika många 
andra förpliktelser som påverkar närvaron på arbetsplatsen, exempelvis kopplat till 

föräldrarollen. Kopplat till arbetsmiljö hävdar Boston College The Sloan Center on Aging & 
Work (2012) att flexibilitet är en essentiell byggsten för att reducera stress och öka 

motivationen till att vara yrkesverksam längre. En stor majoritet av den här studiens 
fallföretag menar även de att mer flexibla lösningar skulle krävas för att en höjd 

pensionsålder skulle fungera i praktiken. Där lyckades vi även identifiera ytterligare en 

flexibilitetslösning än de som presenterades av Boston College The Sloan Center on Aging & 
Work (2012), nämligen vad vi väljer att benämna som flexibilitet i arbetsuppgifter. 

Vidare vittnar studiens referensram kopplad till attityder om att äldre medarbetare känner 
en stark motivation till arbetet. Studiens empiriska efterforskningar visar dock att 

entusiasm kan minska när medarbetare kommer upp i en högre ålder, främst på grund av 
fysiska nedsättningar på grund av förslitningsskador.  
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6 Slutsats		

6.1 Arbetar	 fallföretagen	 med	 Age	 Management	 idag?	 Om	 ja,	 hur	

arbetar	de	med	Age	Management?	
Av den insamlade empirin framkom att enbart knappt hälften av fallföretagen ansåg att de 

arbetade med Age Management. Det vi resonerat oss fram till är dock att samtliga 
fallföretag arbetar med Age Management i viss utsträckning, då de arbetar med något av de 

fyra områdena, hälsa, kompetens, arbetsmiljö och attityder. Anledningen till att de inte 
anser sig arbeta med Age Management handlar mer om att begreppet inte fått tillräckligt 

stor spridningen i dagsläget. Dock har vi sett att det behövs mer fokus på dessa typer av 

frågor i framtiden, vilket vi har redogjort för i analysbehandlingen av studiens två andra 
forskningsfrågor.  

6.2 Vad	 skulle	 en	 höjd	 pensionsålder	 innebära	 för	 företags	 arbete	med	

Age	Management?	
Initiativet att höja pensionsåldern görs för att medarbetare ska stanna längre i arbetslivet. 

Det i sin tur innebär att det kommer krävas arbete från företag för att möjliggöra för äldre 
medarbetare att faktiskt kunna vara yrkesverksamma upp i en högre ålder än idag. I 

studiens analysavsnitt har vi identifierat vilka effekter en höjd pensionsålder kommer ha på 

de fyra områdena inom Age Management; hälsa, kompetens, arbetsmiljö och attityder. 
Inom området hälsa behöver företag arbeta med ergonomi och motverka repetitiva 

arbetsuppgifter för alla åldrar, det vill säga att börja arbeta förebyggande redan från ung 
ålder, för att motverka förslitningar så att den fysiska kapaciteten inte ska bli en faktor för 

förtidspensionering. Vi har även identifierat stress som en psykisk faktor vilket företag idag 
underlättar genom flexibilitet och friskvård, och som ter sig generera önskat resultat.  

 
Vidare skulle en höjd pensionsålder kunna medföra att kompetensen bevaras längre i 

företag i och med att medarbetare stannar längre i arbetslivet. Det bidrar positivt för de 

företag som verkar inom en bransch där det råder arbetsbrist. Dock krävs att företag 
arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla kompetensen aktuell. 

 
Fortsättningsvis, som tidigare nämnt, skulle det vid en höjd pensionsålder krävas att 

företag arbetar med att förbättra arbetsmiljön. Där har vi resonerat kring olika former av 
flexibilitet där vi anser att de viktigaste är anställningsflexibilitet, karriärsflexibilitet och 

belöningsflexibilitet. Vi har även identifierat det nya området flexibilitet i arbetsuppgifter 

som ett betydande arbetsområde vid införande av en höjd pensionsålder.  
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En nyckel för att en höjd pensionsålder ska kunna genomföras är att attityder hos 

medarbetare är positiva till fortsatt yrkesverksamhet. Att föra dialog med medarbetarna för 

att uppehålla motivation och se till att arbete bedrivs med glädje fram till pensionering 
kommer vara viktigt för företag om äldre medarbetare ska välja att stanna kvar längre i 

arbetslivet. Det förekommer vissa attityder där pension vid 65 år eller tidigare är målet och 
det är då viktigt att både medarbetare och företag är villiga att förändra dessa. Även viss 

dold åldersdiskriminering kan förekomma bland medarbetare, utan att företagets ledning 
är medvetna om det, vilket även det kan påverka äldre medarbetares motivation till arbetet. 

Kopplat till attityder till ett fortsatt arbetsliv upp i högre ålder har vi även resonerat kring 

det essentiella i att arbeta med samhörighet på arbetsplatsen. Detta för att äldre 
medarbetare ska uppleva att de är en del av en gemenskap, vilket enligt den här studien kan 

bidra till en vilja att stanna kvar längre i arbetslivet.  

6.3 Behövs	Age	Management	som	ett	managementverktyg	vid	införande	

av	en	höjd	pensionsålder?	
Den här studien har genom analys av forskningsfråga tre kunnat identifiera fyra olika 
aspekter inom Age Management som särskilt viktiga för företag att ha i beaktning vid 

införandet av en höjd pensionsålder; dialog för att se individen, flexibilitet, planering och 

kontinuerlig kompetensutveckling.  
 

Det är viktigt att arbetsgivare för en dialog med äldre medarbetare för att lära känna dem 
och få reda vad som motiverar dem till att stanna i arbetslivet längre. Vidare är det även 

viktigt att äldre medarbetare inte ses som en enhet utan att arbetsgivare ser individuella 
egenskaper och behov, samtidigt som hänsyn tas till att en högre ålder kan innebära skilda 

behov än en lägre ålder. Förs en öppen, individuell dialog med äldre medarbetare 
möjliggörs identifiering av exempelvis ergonomi-, flexibilitets- och kompetensbehov, men 

även tillfälle att uppmärksamma eventuell förekomst av negativt laddade stereotyper 

riktade mot äldre medarbetare. Vi har genom den här studien belyst att inställningen till en 
höjd pensionsålder i allmänhet upplevs som negativ i samhället och att initiativet 

framförallt drivs av samhällsekonomiska skäl och inte på grund av en efterfrågan hos 
anställda. Detta styrker ytterligare slutsatsen att det finns ett behov av dialog med äldre 

medarbetare för att ta reda på vad som skulle motivera dem till att vara yrkesverksamma 
längre.  

 

Vidare har studien även belyst behovet av deltidslösningar och flexpension vid införandet 
av en höjd pensionsålder som en betydande aspekt med påverkan på äldre medarbetares 

motivation till att stanna de extra åren en höjd pensionsålder skulle innebära.  
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Fortsättningsvis har vi i studien uppmärksammat ett behov av planering inom ergonomi 

och rekrytering. Vid införandet av en höjd pensionsålder är det väsentligt att företag börjar 

arbeta förebyggande med ergonomiska lösningar redan när medarbetare stiger in i 
arbetslivet för att förhindra uppkomsten av förslitningar som förhindrar yrkesverksamhet i 

högre ålder. Vidare bör företag även rekryteringsplanera för att kunna tillgodose framtida 
kompetensbehov i och med att det finns ett ökat behov av mer specifika typer av- eller 

högre kompetens, samtidigt som det råder arbetsbrist inom sektorer med stora 
generationsskiften.  

 

Kopplat till ovanstående ses även ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling under fler 
år än tidigare om pensionsåldern höjs. I och med att den teknologiska utvecklingen i dagens 

samhälle och därmed även kompetenskraven förändras allt snabbare förstärks det här 
behovet ytterligare. Om medarbetare ska kunna vara kvar i arbetslivet längre behöver de 

behålla sin anställningsbarhet upp i högre ålder, därmed är det vitalt att de håller sin 
kompetens aktuell. Arbetsgivare bör också satsa på att kompetensutveckla medarbetare 

genom hela livet och inte trappa ner på kompetensutvecklingen för att pensionen närmar 
sig. Genom att göra detta signalerar arbetsgivaren att den äldre medarbetaren värdesätts i 

lika hög grad som sina yngre kollegor, vilket även det bidrar till att öka motivationen till att 

stanna kvar längre i arbetslivet.  
 

Efter genomförd studie anser vi således att det finns ett behov av Age Management som ett 
managementverktyg vid införandet av en höjd pensionsålder inom de områden som 

presenterats ovan. 

6.4 Diskussion	av	slutsats		
Resultatet av studien är baserat på intervjuer med elva fallföretag där en person per företag 

har intervjuats. Om andra företag alternativt fler personer på respektive företag hade 
intervjuats är det möjligt att andra slutsatser hade kunnat dras då vi på så vis erhållit fler 

och potentiellt skilda perspektiv. Dock anser vi att den här studien har en bredd på 
branscher och fokusområden vilket gör det möjligt att skapa en mer allmän bild av hur det 

ser ut på arbetsmarknaden. En annan begränsning är att vi har genomfört samtliga 

intervjuer med en högt uppsatt person på respektive fallföretag, vilket medför att det finns 
en risk att vi inte erhållit en helt sanningsenlig representation av alla åsikter som finns på 

företaget. Det hade därför varit intressant att ta del av individernas syn på företagens 
insatser i de olika arbetsområdena inom Age Management, med andra ord att ta del av den 

äldre medarbetarens perspektiv.  
 

En ytterligare aspekt som kan vara värd att belysa är att vi inte har någon tidsaspekt. Det 

vill säga att vi endast har tillgång till respondenternas svar vid det valda tillfället och inte 
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under en längre period. Utöver detta kan studiens slutsatser även till viss del ha påverkats 

av hur beskrivande respondenterna var. Då vissa respondenter gav mer utförliga svar 

medan andra uttalade sig kort och koncist kan det ha lett till en något friare tolkning av de 
kortfattade svaren från vår sida.  

 
Utifrån dessa begränsningar finns utrymme för vidare forskning inom området Age 

Management som vi presenterar under avsnittet 6.7 Vidare forskning.  

6.5 Studiens	bidrag	
Studiens empiriska bidrag är en ökad förståelse kring svenska företags arbete med Age 

Management. Genom att applicera en höjd pensionsålder på fallföretagens arbete med Age 
Management har studien även kunnat belysa huruvida Age Management skulle kunna 

utgöra ett verktyg för svenska företags hantering av införandet av en höjd pensionsålder, 
och således underlätta arbetet mot ett mer hållbart arbetsliv. Efter genomförandet av 

studien är vi av uppfattningen att det är möjligt att höja pensionsåldern och att svenska 

företag kommer kunna hantera det genom att bedriva arbete med Age Management. Det vi 
kan utläsa är att det finns indikationer på att vissa områden är viktigare än andra, vilka är: 

dialog för att se individen, flexibilitet, planering och kontinuerlig kompetensutveckling. 
Genom att belysa dessa områden har den här studien framlagt material för att en höjd 

pensionsålder skulle kunna vara genomförbar, så till vida att företag arbetar aktivt med 
dessa områden. 

 

Således har studien bidragit till en djupare förståelse och konkretisering av begreppet Age 
Management och hur verktyg skulle kunna utformas för att möta utmaningar kopplade till 

en höjd pensionsålder.  
 

Studiens teoretiska bidrag yttrar sig i utvecklandet av Ilmarinens ackumulativa modell 
(Figur 1) i kombination med Ciutiene och Railaites (2015) huvudområden av Age 

Management. Vi presenterar istället en sammanställd icke-ackumulativ modell som 
illustrerar att synergieffekter verkar mellan de fyra huvudområdena. Det här lägger grund 

till framtida forskning rörande mer konkret praktisk tillämpning av Age Management i 

företags dagliga verksamhet, vilket enligt studiens fallföretag är otydligt i dagsläget.  
 

Studien har även, utöver de sex olika flexibilitetslösningar för ett längre arbetsliv som 
presenterats av Boston College The Sloan Center on Aging & Work (2012), identifierat en 

sjunde beståndsdel som vi valt att benämna som flexibilitet i arbetsuppgifter. 
 

Vidare skiljer sig denna studie från tidigare studier i och med att den undersökt Age 

Management i en svensk kontext utifrån ett företagsperspektiv och kopplat till fenomenet 
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en höjd pensionsålder. Det går inte att finna i tidigare forskning, varför studien bidrar med 

nya insikter i ämnet som kan användas för att utveckla forskningen.  

 

6.5.1 Vidare	forskning		

Under våra efterforskningar inom studiens ämne dök det upp flertalet intressanta 
infallsvinklar som vi gärna hade undersökt närmare. Vi valde att undersöka ämnet utifrån 

ett företagsperspektiv, dock ser vi ett behov av fler undersökningar på individnivå. Trots att 

det finns tidigare forskning kring det här bör ytterligare studier göras eftersom det skiljer 
sig mycket från individ till individ. Det skulle även vara intressant om det sedan kan dras 

samband mellan hur företagsledningens åsikter stämmer överens med de anställdas.  
 

Utifrån vår studie anser vi även att det kan finnas ett mörkertal kopplat till 
åldersdiskriminering i Sverige, detta då vi stött på visst motstånd i frågor kopplade till just 

åldersdiskriminering när vi genomfört den här studiens intervjuer. Det ter sig vara ett 
känsligt ämne som inte diskuteras öppet på företag. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka hur utbrett det här är på arbetsplatser i Sverige. Vi är dock medvetna om att det 

finns svårigheter kopplade till uppgiften i och med att ålder utgör en diskrimineringsgrund 
i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och att företag således utövar en viss försiktighet 

när de behandlar frågor kopplade till området. Därför anser vi att det även här skulle vara 
motiverat att utföra undersökningar på individnivå, för att på så vis möjliggöra identifiering 

av hur situationen ser ut i praktiken bland medarbetare. 
 

Vi ser även utifrån vår studie ett behov av att utforma tydligare redskap och ramverk för 

arbete med Age Management för att företag ska få förståelse för hur begreppet tillämpas i 
praktiken. Vi anser att det är viktigt för företag att börja arbeta med Age Management i och 

med att det finns ett tydligt behov på arbetsmarknaden som, i och med ett införande av en 
högre pensionsålder, kommer bli än viktigare i framtiden. Vidare ser vi även här ett behov 

av undersökningar på hur svenska företag på ett effektivt vis kan bedriva arbete med Age 
Management riktat mot äldre medarbetare med anpassningar av arbetstider, 

arbetsuppgifter etc., utan att det blir sett som partisk behandling av övriga medarbetare och 

leder till en splittrad medarbetarskara.  
 

Slutligen kan vi även se ett behov av att forskning som erbjuder konkreta exempel på hur 
mycket företag har att vinna på att bedriva arbete med Age Management. Detta för att vi 

efter våra samtal med studiens fallföretag upplever att det finns en del oklarheter och att 
flertalet respondenter har svårt att greppa vad Age Management innefattar och vad 

företaget eventuellt skulle kunna vinna på att börja arbeta med området. Vi menar att 
forskning som på ett tydligt sätt illustrerar förtjänsterna med Age Management skulle 
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inbringa incitament som potentiellt skulle kunna leda till att fler företag väljer att 

implementera Age Management inom organisationen i framtiden. En parallell kan här dras 

till arbetet med exempelvis hållbarhet vilket blivit mer och mer utbrett på senare år. Idag är 
det lag på att hållbarhetsredovisa vilket innebär att alla företag måste arbeta med 

hållbarhet. Kanske kommer det bli lika aktuellt att arbeta med Age Management i 
framtiden. 
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7.1 Intervjuförteckning 

Respondent Fallföretag   Datum  Tid 
VD   2018-02-22  22 min 
HR-chef   2018-03-02  39 min 
Förhandlingschef   2018-03-07  53 min 
HR-chef    2018-03-08  1 timme10 min 
HR-chef   2018-03-09  43 min  
Försäljningschef   2018-03-09  30 min 
HR-direktör    2018-03-09  36 min 
HR- och kommunikationsdirektör  2018-03-14  23 min 
HR-chef     2018-03-28  32 min 
HR-chef   2018-04-04  44 min  
Enhetschef HR & Kvalitet   2018-03-15  Skriftlig 
HR-chef   2018-04-04  46 min 
 
Övriga Respondenter 
Expert    2018-02-06  1 timme 40 min 
Specialist    2018-02-21  Skriftlig 
Arbetsmarknadschef   2018-03-08  1 timme 11 min 
Fysioterapeut    2018-04-02  8 min  
Utredare    2018-04-05  41 min 
 
 



 

  



Appendix 

Appendix 1 - Företagspresentation  

Vattenfall Services Nordic AB 

Vattenfall Services Nordic AB verkar på marknaden för energiproduktion. Av deras 1800 

medarbetare är majoriteten arbetare. Arbetsuppgifterna består till största del av att 1600 av deras 

anställda är ute och bygger och kopplar ledningar, servrar vindsnurror och liknande arbetsuppgifter, 

men det förekommer även kontorsarbete. Medelåldern på företaget har sjunkit från runt 50 till cirka 

46 år. Vår kontakt heter Fredrik Holmgren och är VD för Vattenfall Services Nordic AB. I studien 

hänvisas Vattenfall Services Nordic AB till som Energiföretaget.  

Detaljhandelsföretaget 

Hos Detaljhandelsföretaget kategoriseras majoriteten av medarbetarna som arbetare. Antalet anställda 

varierar beroende på säsong under året mellan 1500-2000. Deras organisation är relativt ung med 

40,5% av medarbetarna i åldersspannet 14-24 och 40% mellan 25-40. Arbetsuppgifterna innefattar 

både kontorsarbete och roller som innebär att arbete i varuhus. Vår kontakt sitter sedan ett år tillbaka 

som HR-chef på företaget. Företaget vill vara anonymt och kommer därför att behandlas som 

Detaljhandelsföretaget genom hela rapporten. 

Linköpings Kommun 

Linköpings kommun har runt 9500 anställda som arbetar med diverse olika arbetsuppgifter i olika 

branscher. I kommunens personalbokslut från 2017 kan vi utläsa att majoriteten av de anställda är i 

åldrarna 40-49, följt av åldersgruppen 30-39. Medelåldern i Linköpings kommun ligger på 45 år. Vi 

har intervjuat Johan Nyhammar, förhandlingschef som sedan 4 år tillbaka ansvarar för pensionsfrågor 

på Linköpings kommun. Linköpings kommun kommer i rapporten att refereras till som Kommunen.  

Bonnierförlagen AB 

Bonnierförlagen AB har funnits sedan 1837 och har drygt 10 000 titlar i deras tillgängliga 

utgivningskatalog, däribland 6 800 digitala. De är ett bokförlag där den stora majoriteten av 

medarbetarna är tjänstemän. Vi har intervjuat Thomas Thorhuus som är HR-chef på Bonnierförlagen 

AB sedan 2 år tillbaka och ansvarar för cirka 270 anställda. Bonnierförlagen AB kommer beskrivas 

som Bokförlaget i rapporten.  



ÅF 

ÅF erbjuder konsulttjänster inom energi, industri och infrastruktur. Majoritet av deras anställda verkar 

i egenskap av tjänstemän och de är ungefär 10 000 anställda. Det största åldersspannet i företaget är 

30-40 och därefter kommer åldersspannet 40-50. Medelåldern på ÅF uppgavs vara 42 år. Vi har 

intervjuat Marin Lindecrantz som är ansvarig för Talent Management och Total Rewards (det vill 

säga policy- och processfrågor kopplat till rekrytering, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, 

ledarskap, löner och förmåner), en roll han har haft i 3 år. ÅF kommer att i rapporten att hänvisas till 

som Konsultföretaget.  

SSAB 

SSAB är ett globalt stålföretag som idag är ledande producenter på sin marknad. De har i dagsläget 

15000 anställda och är verksamma i över 50 länder. På SSAB varierar arbetsuppgifterna på 

arbetarsidan mellan exempelvis maskinförare, lagerhantering och emballeringspersonal. De har även 

en del tjänstemän i organisationen som hanterar olika typer av supportfunktioner exempelvis sälj, 

ekonomi och IT. Vi har pratat med Anders Swenson som är försäljningschef på SSAB och har 

validerat att han har god insikt i företaget och inställningen till pensions. Han har haft sin position i 

fjorton år. SSAB kommer att refereras till som Stålföretaget i rapporten.  

Spendrups 

Vi har haft kontakt med Einar Botten som arbetat som HR-direktör på Spendrups i 6,5 år. Han 

menade att de har en stor variation i sina arbetsuppgifter då de är ett produktionsföretag och tar fram 

sin egen dryck. Där ingår industriarbetare och tjänstemän. Industriarbetarnas arbetsuppgifter kan 

bland annat bestå av att köra lastbilar till restauranger, butiker och Systembolaget, brygga öl och 

utföra lagerarbete. På tjänstemannasidan består arbetsuppgifterna av alla vanliga funktioner som finns 

på ett företag, med andra ord ekonomi, IT, HR och liknande positioner. De har i dagsläget 1032 

medarbetare med en medelålder på 41 år. Företaget kommer att refereras till som Bryggeriföretaget i 

rapporten.  

Keolis 

Keolis är en internationell kollektivtrafikkoncern med totalt 63 000 medarbetare och en närvaro på 

fyra kontinenter. I Sverige har de 6200 medarbetare med en medelålder på 48 år. Keolis har förutom 

bussförare en stor verkstadsorganisation där det finns bland annat underhållschefer, 

underhållstekniker och mekaniker. De lagar och reparerar de bussar som används i verksamheten. De 

har även en så kallad servicehall där tvätt och tankning ingår samt en mängd olika slags 

tjänstemannabefattningar.  



Cecilia Jernheim är HR- och kommunikationsdirektör på Keolis sedan 4 år tillbaka och det är hon 

som har besvarat våra frågor. Keolis benämns som Bussbolaget i rapporten.  

Länsförsäkringar AB 
Länsförsäkringar AB erbjuder både bank, försäkring och fastighetsförmedling och är uteslutande 

tjänstemän. Medelåldern i Länsförsäkringar AB är 45 år. Vi har haft kontakt med Ann Jansson som är 

HR-chef sedan 9 år tillbaka men hon har varit på företaget i över 20 år. Hon ansvarar för 250 anställda 

och ett 30-tal chefer. Länsförsäkringar AB kommer att i rapporten benämnas som Försäkringsbolaget.  

Systembolaget  

Systembolaget skapades år 1955 när ett stort antal regionala systembolag slogs samman till ett enda 

rikstäckande Systembolag. I dagsläget utgörs Systembolaget utav 438 butiker och 500 ombud 

utspridda runt omkring i landet. Vidare är organisationen helägd av staten och har i dagsläget drygt 

5400 anställda. Kortfattat består arbetsuppgifterna av butiksarbete och kontorsarbete men alla 

kategoriseras under tjänstemannayrket, dock förekommer en del tunga lyft och liknande vilket till 

skillnad från de andra företagen inte är en typisk tjänstemannaroll. Vi har haft kontakt med Jeanette 

Rubertson som har rollen som Enhetschef HR & Kvalitet sedan 3,5 år tillbaka. Systembolaget 

kommer i rapporten att benämnas som Dryckesbolaget.  

Ragn-Sells 

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De två största 

affärsområdena är Treatment & Detox och Recycling med egna HR-resurser som också supportar 

bolaget Kommunpartner. Det finns även en central HR-Chef samt en Komptensutvecklingschef. 

Ragn-Sells har cirka 1800 medarbetare i Sverige varav 500 tjänstemän, många specialister inom miljö 

och teknik. På arbetarsidan finns chaufförer, många med specialkompetens, och miljöarbetare på olika 

återvinningsanläggningar. Medelåldern på företaget är 44,5 år. På tjänstemannasidan är 37% över 50 

år och på arbetarsidan är 33% över 50 år. På Ragn-Sells har vi haft kontakt med HR-chefen Eva 

Hjelm som varit på företaget i lite över ett år. Vi kommer att benämna Ragn-Sells som Miljöföretaget 

i rapporten. 

 

 

 

 

 



Appendix 2 - Presentation av övriga respondenter 

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund och vi har haft kontakt med Renée Andersson 

som arbetar som utredare och är ansvarig för allt som har med pensioner att göra vilket hon gjort i 10 

år. “de frågor som har med allmän pension och hela pensionssystemet och pensionsålder och även de 

delar som handlar om de kollektivavtalade tjänstepensionerna.” (Utredare, LO, 2018-04-05). Hon 

benämns i rapporten som utredaren.  

 

På Svenskt Näringsliv hade vi kontakt med Carina Lindfelt som är avdelningschef för 

arbetsmarknads-och förhandlingsservice sedan 10 år tillbaka. “Det betyder allt från arbetsrätt till 

arbetsmarknad till pensioner till försäkringar till lönestatistik till förhandling maskineriet till 

arbetsmiljö.”(Arbetsmarknadschef, Svenskt Näringsliv, 2018-03-08). Till sitt förfogande har hon ett 

tjugotal experter som assisterar henne i olika frågor. Svenskt Näringsliv fungerar som en som 

paraplyorganisation med ansvar för 60 000 företag i Sverige, där de allra flesta är mindre företag med 

ett median företag på 8 anställda. Hon kommer att benämnas som arbetsmarknadschefen i rapporten.  

 

Vi har även haft kontakt med Sveriges Ingenjörer som är ett fackförbund för högskoleingenjörer inom 

SACO, vilket framför allt är tjänstemän. Vår kontaktperson heter Stefan Jansson och är Specialist på 

pension & försäkring.  

 

Vi har även haft kontakt med en fysioterapeuft för att se hennes syn på arbetsskador och 

förslitningsskador. Marit Melin driver eget, en firma som heter Improve Rehab och har arbetat som 

egenföretagare sedan 2012.  

 
 
 



Appendix 3 - Intervju fallföretag 

● Vad har du för position på företaget?  

○ Hur länge har du jobbat på företaget i den positionen? (och på företaget i allmänhet)  

○ Vilka områden har du ansvar för? och vilka anställda?  

● Vad tänker ni när ni hör orden Age Management?  

● Hur jobbar ni med Age Management?  

○ När började ni jobba med dessa frågor isåfall?  

● I vilken del av organisationen behandlas Age Management frågor i ert företag? Exempelvis HR eller 

ledningen eller någon annan avdelning? 

● Är det en ekonomisk drivkraft att jobba med Age Management? 

● Hur ser åldersfördelningen ut på ert företag?  

● Vad finns det för olika arbetsuppgifter på ert företag? 

● Hur vanligt förekommande är arbetsskador hos er? Är det vanligare hos äldre medarbetare?  

● Upplever ni skillnad i en individs arbetsförmåga beroende på dennes ålder?  

● Hur skulle du säga att det ser ut i er bransch, skulle du säga att den är under förändring? 

● Hur tänker ni kring kompetensöverföring? 

○ Hur hanteras kompetensen hos en person som går i pension? 

● När ni anställer ny personal vad är vanligast att det är för typ av kompetens/utbildning som eftersöks? 

(Exempelvis är det främst personer med erfarenhet sen innan eller med gymnasial utbildning eller 

universitets utbildning)  

● Hur länge har era anställda jobbat hos er? Vilken är snittanställningstiden?  

● Vilka är det viktigaste frågorna ni jobbar med idag när det kommer till hantering av äldre medarbetare 

(55+)?  

● Upplever ni att det finns skillnad i attityd mot yngre respektive äldre medarbetare?  

En proposition, driven av Annika Strandhäll, har lagts fram av regeringen som delvis syftar till att höja 

pensionsåldern när man kan få ut pension från  61 till 64 och en som  skulle höja pensionsålder för att vara kvar 

på sin arbetsplats från 67 till 69 år.   

● Vad skulle en höjd pensionsålder innebära för er?  

○ Vilka eventuella möjligheter resp svårigheter ser ni med en höjd pensionsålder? 

● Skulle det krävas en organisatorisk förändring?  

● Vilken inställning har era äldre medarbetare till att pensionera sig?  

● Upplever ni att det finns en problematik kring att behålla äldre medarbetare?  

○ Om det är ett problem idag, vad tror ni skulle vara mest effektfullt för att skapa en förändring?  

● Hur tror ni att framtiden för Age Management ser ut? Vilka typer av frågor kommer att bli viktigare 

framöver?  

Avslutningsvis på vilket sätt är detta ämne mest intressant för er? Vilken typ av forskningsområden saknar ni i 

dagsläget? 



Appendix 4 - Intervju Improve Rehab 

● Berätta lite om din roll  
 

● Hur länge har du haft den rollen? 
 

● Får du hantera mycket arbetsskador? 
 

● Vad är den vanligaste typen av arbetsskador eller förslitningsskador du får hantera? 
 

● Vilken bransch kommer de flesta arbetsskadorna ifrån?  
 

● Kommer det från specifika yrken? 
 

● Vilka åldrar är det vanligast att de kommer till dig samband med arbetsskador?  
 

● Jobbar du förebyggande på något sätt med medarbetare?  
 

● Finns det skillnader mellan män och kvinnor?  
 

● Vi undersöker hur företag skulle hantera en höjd pensionsålder så att man kan jobba till 69, 
tror du att de anställda skulle klara av det?  
 

● Finns det yrken som inte skulle klara det?  
 

● Vad tror du skulle behöva göras för att folk ska kunna jobba längre?  
 

  



Appendix 5 - Intervju LO 

● Först, vad har du för position i organisationen?  

○ Hur länge har du haft den positionen? (och varit i organisationen i allmänhet)  

○ Vilka områden har du ansvar för?  

● Hur mycket kontakt har du med era medlemsföretag? I vilken utsträckning har du kännedom om vilka 

attityder som finns på arbetsmarknaden och anställda i era medlemsföretag?  

● Vad tänker du när du hör orden Age Management?  

● Är detta något som företag arbetar med idag (eller annan benämning angående frågor om ålder)  

○ Isåfall hur?  

○ När började höra om dessa typer av frågor?  

● I vilken del av organisationen behandlas Age Management frågor i företag? Exempelvis HR eller 

ledningen eller någon annan avdelning? 

● Tror du att det är en ekonomisk drivkraft för företag att jobba med Age Management? 

● Vilka är det viktigaste frågorna när det kommer till hantering av äldre medarbetare (55+)?  

● Vad är din uppfattning om anställningsbarheten för 55+?  

● Tror du att det finns skillnad i attityd kring yngre respektive äldre medarbetare? 

● Vad har du för uppfattning om kompetensöverföring?  

○ Är kompetensöverföring en viktig fråga i dagens samhälle? 

En proposition, driven av Annika Strandhäll, har lagts fram av regeringen som delvis syftar till att höja 

pensionsåldern när man kan få ut pension från 61 till 64 och en som skulle höja pensionsålder för att vara kvar 

på sin arbetsplats från 67 till 69 år (LAS) 

 

● Vad tror du en höjd pensionsålder skulle innebära för företag?  

● Vilken är er inställning till höjningen?  

● Vilka eventuella möjligheter resp svårigheter ser ni med en höjd pensionsålder? 

● Skulle det krävas en organisatorisk förändring?  

● Vilken förändring skulle ge störst effekt, 61-64 eller 67-69?  

● Skulle anställningsbarheten av äldre förändras om man höjer pensionsåldern?  

● Vet du vilken inställning äldre medarbetare har till att pensionera sig? 

● Tycker du att det finns en problematik kring att behålla äldre medarbetare?  

○ Om det är ett problem idag, vad tror du skulle vara mest effektfullt för att skapa en 

förändring?  

● Hur tror du att framtiden ser ut? Vilka typer av frågor kommer att bli viktiga framöver när det gäller 

pensionsåldern?   

● Avslutningsvis på vilket sätt är detta ämne mest intressant för er? Vilken typ av forskningsområden 

saknar ni i dagsläget?  

 
  



 

Appendix 6 - Intervju Svenskt Näringsliv 

 
● Först, vad har du för position på företaget?  

○ Hur länge har du jobbat på företaget i den positionen? (och på företaget i allmänhet)  

○ Vilka områden har du ansvar för? och vilka anställda?  

● Vad tänker ni när ni hör orden Age Management?  

● Hur jobbas det med Age Management idag i företag?  

○ När började du höra om dessa typer av frågor?  

● I vilken del av organisationen behandlas Age Management frågor i företag? Exempelvis HR eller 

ledningen eller någon annan avdelning? 

● Är det en ekonomisk drivkraft att jobba med Age Management? 

● Hur tänker ni kring kompetensöverföring? 

○ Är kompetensöverföring en viktig fråga i dagens samhälle? 

● Vilka är det viktigaste frågorna när det kommer till hantering av äldre medarbetare (55+)?  

● Hur är anställningsbarheten för 55+?  

● Tror du att det finns skillnad i attityd kring yngre respektive äldre medarbetare? 

 

En proposition, driven av Annika Strandhäll, har lagts fram av regeringen som delvis syftar till att höja 

pensionsåldern när man kan få ut pension från 61 till 64 och en som skulle höja pensionsålder för att vara kvar 

på sin arbetsplats från 67 till 69 år.   

 

● Vad tror du en höjd pensionsålder skulle innebära för företag?  

● Skulle det krävas en organisatorisk förändring?  

● Vilka eventuella möjligheter resp svårigheter ser ni med en höjd pensionsålder? 

● Vilken förändring skulle ge störst effekt, 61 till 64 eller 67-69?  

● Vilken inställning har äldre medarbetare till att pensionera sig?  

● Tror du att det finns en problematik kring att behålla äldre medarbetare?  

○ Om det är ett problem idag, vad tror ni skulle vara mest effektfullt för att skapa en förändring?  

● Hur tror du att framtiden för Age Management ser ut? Vilka typer av frågor kommer att bli viktiga 

framöver?  

Avslutningsvis på vilket sätt är detta ämne mest intressant för er? Vilken typ av forskningsområden saknar ni i 

dagsläget?  

 



Appendix 7 - Intervju Sveriges Ingenjörer 

 
● Hur jobbar Sveriges Ingenjörer med frågan om höjd pensionsålder? 

 
● Annika Strandhäll driver en proposition för att höja pensionsåldern från 67 till 69. Hur ställer sig 

Sveriges Ingenjörer i den frågan?  
 

● Vad ser ni för svårigheter med en höjd pensionsålder på organisatorisk nivå? 
 

● Vad skulle behövas för att kunna genomföra förändringen organisatoriskt hos företagen? 
 

● Vid en höjd pensionsålder, vilka åtgärder måste tas av företag? 
 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 8 - Fallföretagens önskemål om vidare forskning 

 
HR- och kommunikationsdirektören på Bussbolaget anser att det idag finns ett bevisat behov av att 

rutiner kring mat, sömn och vila blir allt viktigare ju äldre individen blir men även att risken att 

drabbas av en svårare sjukdom som på ett eller annat sätt påverkar din förmåga att utföra ditt arbete 

blir större. Därför menar hon att det skulle vara intressant med mer forskning kring huruvida det 

stämmer eller inte då det inte finns mycket att tillgå i dagsläget.  

Vidare uttrycker HR-chefen på Bokförlaget ett intresse för hur andra organisationer arbetar med Age 

Management, i synnerhet fysiskt tunga verksamheter. Han anser att det skulle vara intressant att se hur 

andra gör för att se vad som eventuellt skulle kunna väga in i en tjänstemannasektor såsom 

Bokförlaget. Han frågar sig om det handlar om att börja avlasta äldre medarbetare:  

 

“Jag kan ju tänka mig kanske i tyngre verksamheter, alltså fysiskt tunga, att man där får anpassa allt 

från hjälpmedel till lättare arbetsuppgifter. Men just i en sådan här tjänstemannasektor, vad kan man 

väga in i det då?” - HR-chef, Bokförlaget, 2018-03-08  

 

Fortsättningsvis menar HR-chefen att det finns en viss åldersfixering i Sverige och att det därför 

skulle kunna vara intressant att se hur begreppet Age Management kommer hanteras och hur det 

kommer resoneras kring det. På det hela taget skulle han finna det intressant att få reda på hur 

begreppet ses på överlag då han inte kände till begreppet sedan tidigare. HR-chefen på 

Konsultföretaget uttrycker i likhet med HR-chefen på Bokförlaget ett intresse av att ta del av hur det 

ser ut i andra företag inom aspekter kopplade till Age Management: “...även benchmark för övriga i 

branschen för att se hur demografin ser ut där och ifall olika företag är duktigare på att attrahera 

äldre och behålla äldre och även engagera äldre.” - HR-chef, Konsultföretaget, 2018-03-09 

 

 


