Vinna eller försvinna!?
Attityder och hantering av arbetskraft i olika åldrar
MIKAEL WIDELL BLOMÉ

Publikation 2018
Projektet ”Ett längre arbetsliv” avslutat
2015, AFA dnr 120119, slutrapport med
deltagare och aktiviteter.
Projektledare: Maria Albin
Artikel
• Attitudes toward elderly workers and
perceptions of integrated age
management practices
• Mikael Widell Blomé, Jonas Borell,
Carita Håkansson och Kerstin Nilsson
• Litteratur – summering
• Intervjuer – nuläge
• Open access, via förlaget Taylor &
Francis på:
https://doi.org/10.1080/10803548.2
018.1514135

Mikael Widell Blomé

Huvudbudskap
Det krävs en etablerad strategi för
åldershantering (age management)
för att motverka negativa attityder
till medarbetare i olika åldrar.
Av speciell vikt är att aktivt arbeta
med rutiner, attityder och
utveckling av medarbetarnas
erfarenheter oavsett ålder.
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Andelen äldre ökar
År 2050 kommer världens befolkning av människor över 60 år att
fördubblas. Denna demografiska förändring har starka konsekvenser
för hållbar utveckling. Andelen äldre arbetstagare i sysselsättning
ökar i hela Europa.
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Strävan efter flexibilitet

Individen
Otydlig
gräns mellan
privatliv och
yrkesroll
Ansvar
för arbetsorganisering
som förskjuts
till individen

Verksamheters strävan: Innovation, teknisk kompetens, digital styrning.

Saknar
strategier för
balansera egna
ambitioner och
verksamhetens
förväntningar
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Vad handlar artikeln/delprojektet om?
• Attityder – befintliga gentemot
äldre?
• Uppfattningar/perceptions om
strategier för åldershantering/
age management?
• Intervjuer i fokusgrupper
• Systematisk textkondensering

Stora företag

Små och
medelstora
företag

Offentliga
organisationer

Samlade
Attityder och
uppfattningar
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Vinna eller försvinna?
Försvinner?
• Ung och oerfaren
• Medelåldersstressad med
komplicerat livspussel
• Gammal och passé

”Våra dagars ungdom
uppträder ohövligt, föraktar
auktoriteter, har ingen
respekt för äldre människor
och pratar när den borde
arbeta.”
(Sokrates)

Utbränd

”När man passerat 50 så
är man äldre. Då är man
Over-Hill direkt. Då är det
kört.”
(Stort Ftg, Artikel Attitudes 2018 MWB)
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Unga – den visuella
Internetgenerationen

Instagram och fenomenet
”The Unicorn Latte”
Fakta
Snabbare
återhämtning men
saknar strategier
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Om äldre i arbetslivet

”Ja, framförallt i många huvuden, tror jag.
Tror du inte ens på det själv, så blir det ju
jobbigt."
”Yngre måste du investera en väldig massa
i, du måste utbilda, du måste se till att de
kommer vidare. Sedan när folk är över 50,
då kan du skörda, då får du tillbaka, du
behöver inte hålla på, de kan sina saker, de
är självgående, de tar egna
utvecklingsinitiativ i den mån det behövs.
Du får ut en massa saker, det är
skördetid.”
(Artikel Attitudes 2018 MWB)
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Age management – Praktik

Överlappar
och är
relaterade

Frerichs et al (2012)

1
Strategier för att
integrera arbetare i
alla åldrar
2
Förändra attityder
gentemot äldre
(och yngre)
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Attityder – litteraturstudien
• Negativa uppfattningar av en
åldersgrupp motsvaras av styrkor
hos den andra
• Hårda kvaliteter har mycket större
vikt än mjuka egenskaper vid
utvärdering av produktivitet
• Åldern för HR-chefer: Mer positiv
inställning till arbetare av samma
ålder.
• En tendens* att tillämpa utfasning
av äldre när HR-cheferna var yngre
* Verkade inte spela en avgörande roll

Unga
Byter jobb

Äldre
Lojala

Positiva till ny teknik
Hårda kvaliteter:
- Flexibilitet,
- Fysisk och mental
kapacitet
- Vilja att lära sig nya
tekniska
färdigheter

Negativa till ny teknik
Mjuka kvaliteter:
- Ledarskap och
sociala färdigheter,
- Kreativ
problemlösning,
tillförlitlighet
- Arbetsmoral och
hängiven till
organisationen
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Strategier – litteraturstudien
Situation

Attityder

Strategier

Andelen äldre arbetstagare i
sysselsättning ökar i hela Europa.

Framtida pensionärer har ökat sin
föredragna pensionsålder, särskilt när
det gäller högre utbildad personal.

Pensionsåldern skjuts upp och äldre
uppmanas att aktivt delta på
arbetsmarknaden så länge som möjligt.

Förbättrad ställning med specifik
kompetens

Den äldre arbetstagarens ställning har Arbetsgivare föredrar att behålla äldre
förbättrats de senaste åren, men det är arbetstagare framför att rekrytera dem.
främst äldre anställda med specifik
kompetens som eftertraktas.

Erfarna och socialt aktiva
medarbetare slutar i högre
utsträckning

Behöver inte arbetet för sitt sociala liv.

Slutar om möjligt tidigare för att
utveckla sig och sitt sociala liv på annat
håll.

Passiva organisationer

Åldersmedvetna aktiviteter (Age
management) anses medföra
kostnader, äldre anses ha sämre
produktivitet.

Lönebidrag anses vara en effektiv åtgärd
för att förlänga arbetslivet.
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Resultat – Intervjuer
Structured Text Condensation (STC)

Teman

Kondensat

Befintliga regler - Etablerat regelverk gör det svårt att hålla äldre arbetstagare i organisationen
och praktik
- Vi har goda möjligheter att skapa en bra fysisk arbetsmiljö
- Flexibel arbetstid (placering och längd) möjliggör eller skulle ha möjliggjort anpassning av arbetet
för ett längre arbetsliv och förenkla individernas livspussel
Socialt
deltagande och
attityder

- Fysisk hälsa blir sämre med tiden, men det är mindre viktigt för tjänstemän, där det istället handlar
om mental attityd
- Äldre arbetstagare inser att deras smärta i kroppen är resultatet av hur de arbetade när de var unga.
De var slarviga och naiva. De yngre arbetstagarna upprepar samma misstag
- Många äldre arbetstagare har minskad arbetskvalitet och känner sig mindre engagerade
- Många äldre arbetstagare har ett djupare engagemang och ser arbetsuppgifterna som stimulerande
- Uppfattningen att ålder är ett hinder, är framför allt ett mentalt hinder

Erfarenhet och
mentorskap

- Viktigt att överföra kunskap mellan äldre och yngre anställda, mentorskap och bra rutiner för detta
- Viktigt men svårt med kompetensutveckling på grund av brist på tid och olika tillvägagångssätt
mellan generationerna
- Viktigt att aktivt arbeta med att utveckla erfarenheter oavsett ålder
- Erfaren frisk 50-åring, optimal ålder
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Befintliga regler och
praktik
De lagar och policys som
upprättats i organisationerna
motverkar ibland utökad
anställning eller rekrytering av
äldre, trots de begärda
färdigheterna och
erfarenheterna.

Jag försökte faktiskt. Vi hade ett tillfälle där vi behövde
kompetens, där jag visste att vi hade folk som hade gått i
pension och försökte få in dem. Jag fick ett nej från HR, det
var jag inte tillåtet. (Chef, LC)
Ärligt talat vill organisationen satsa på de yngre. De har
många år kvar. Nu har vi lagar och förordningar som styr
denna trend. (Chef, PO)
Hindren är faktiskt de kontrakt och lagar och andra saker som
måste beaktas och lönesystem och byråkratin och
administrationen som du måste hantera på något sätt. Och
så finns det MBL, vilket innebär att du måste samråda med
fackföreningarna. Men det går om man vill. Det är inte
nödvändigtvis ett hinder, men du måste ta hänsyn till det.
(Chef, små och medelstora företag)
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Befintliga regler och
praktik
Det är viktigt med en bra
arbetsmiljö - Bättre anpassade
tekniska hjälpmedel. Men
ibland användes inte
hjälpmedel eller ökas
produktiviteten, vilket leder till
ännu större stress.

Det finns en helt annan arbetsmiljö idag med allt i vår anläggning, inklusive
ventilation och ljus, värme och kyla. Arbetsmiljön i sig är fantastiskt nu. När
jag började arbeta existerade inte arbetshälsovård och säkerhetsingenjörer
och sådana saker. (Chef, LC)

Alla i företaget måste nu bära skyddsglasögon, handskar och så vidare, det
står klart uttryckt. Sådana saker har förbättrat anläggningen; färre olyckor
idag. (Unionens representant, LC)
Det finns mycket vi kan göra som vi inte gör idag. Det viktigaste är att vi
måste slå oss ner och tänka och vara konkreta, för att vi har en chef som
kräver mycket. Vi har alla förutsättningar för en bra arbetsmiljö för våra
medarbetare. (Chef, PO)
Om ansträngningarna för en bra arbetsmiljö har en riktig inverkan är det
möjligt att fler människor kan fortsätta arbeta upp i en högre ålder, det
skulle jag säga. (Chef, LC)
Det finns så många tekniska hjälpmedel, så du är inte fysiskt utsliten. Men
då har vi effektiviserat och ökat hastigheten. Vi har den där stressfaktorn
nu istället. (Chef, små och medelstora företag)
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Socialt deltagande
och attityder
• I fysiskt krävande arbete är
yngre attraktivare
• Den kroppsliga smärtan hos
äldre är resultatet av hur de
har arbetat när de var unga,
naiva och oaktsamma. Dagens
unga upprepar samma
misstag.

Om jag kan välja mellan en 30-årig och en 65-årig med samma
kvalifikationer, tar jag 30-åringen, för den personen kommer att
hålla längre.
(Chef, PO)
Det finns många människor i byggbranschen som tar smärtstillande
medel för att gå till jobbet. Det finns väldigt många. Jag kan räkna
upp ett antal kollegor som jag vet som tar smärtstillande medel
dagligen.
(Unionens representant, LC)
Ungdomar rör sig snabbt, precis som jag brukade. Du har god
hörsel, syn och må bra. Men vid 60 år har du tinnitus eftersom du
inte använde hörselskydd, konstant ryggsmärta eftersom du vid 25
lyfte 60 kilo, inga problem. Det gjorde lite ont, men du ignorerade
det. Det är så det är. Sedan är det för sent. Lite "macho". Det har
inte ändrats. Jag tror inte det.
(Chefer, LC)
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Socialt deltagande
och attityder
• När ålder ansågs vara ett
hinder, ansågs det framför allt
vara ett mentalt hinder.
• Äldre är mer lojala

För tjänstemän handlar det mycket om huruvida du redan har
pensionerat dig mentalt eller inte. Exakt. (Chef, LC)
När du passerar 50 är du äldre. Då är du över kullen direkt. Då är det
över. (Chef, LC)
Det finns en del anställda som anses vara seniorer redan vid 40-45.
Men allt är i deras attityd. (Chef, LC)

I allmänhet är du inte välkommen på arbetsmarknaden när du är
över 55 år. Ja, framförallt i många huvuden, tror jag. Tror du inte ens
på det själv, så blir det ju jobbigt. (Chef, små och medelstora företag)
Vad man kan säga är att många av dem som är lite äldre har arbetat
många år i företaget och kan känna sig mycket lojala med det och
med produkterna i sitt arbete. Men det har att göra med antalet år.
Saker blir automatiska med ålder, lätt. Det står helt klart för mig att
det handlar om lojalitet. (Chef, LC)
Många av de som är 20-25, de hittar någon annanstans att gå. Då är
det verkligen en fråga om hur mycket man ska satsa på dem. (Chef,
små och medelstora företag)
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Erfarenhet och
mentorskap
• Viktigt med kompetensutveckling genom
hela arbetslivet.
• Ålder anses inte vara så viktigt. Om du har
ett starkt engagemang från början kan du
mycket väl ha fått erfarenhet snabbt. Brist
på engagemang när du blir äldre kan dock
leda till att komma efter i utvecklingen och
oerfaren i vissa saker, t.ex. när ny teknik
introduceras.
• Blandad arbetskraft är önskvärt, både i
ålder och mellan kön. Men det sker inte av
sig självt – Det måste finnas en vilja och ett
aktivt ledarskap för att detta skall ske

Du kan ha en mycket ung kille som är väldigt
erfaren.
Och om jag är helt oerfaren, så är jag plötsligt
väldigt ung i jämförelse med honom eller henne.
(Chef, SF)
Yngre måste du investera en väldig massa i, du
måste utbilda, du måste se till att de kommer
vidare. Sedan när folk är över 50, då kan du skörda,
då får du tillbaka, du behöver inte hålla på, de kan
sina saker, de är självgående, de tar egna
utvecklingsinitiativ i den mån det behövs. Du får ut
en massa saker, det är skördetid. (Chef, SF)
De [blandade generationer] kompletterar varandra.
I allmänhet måste du jobba med det, tror jag. Jag
blandar grupperna hela tiden, ålder och kön. Till
exempel är kvinnor mycket noggrannare när det
gäller att hantera blombuketter. (Chef, SMF)
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Slutsatser
Befintliga regler
och praktik

Socialt deltagande
och attityder

Erfarenhet och
mentorskap

• Organisationerna har
goda möjligheter att
skapa en bra fysisk
och flexibel
arbetsmiljö som kan
möjliggöra ett längre
arbetsliv och förenkla
individernas
livspussel.

• Fysisk hälsa blir sämre
med tiden, men det är
mindre viktigt för
tjänstemän, där det
istället handlar om
mental attityd.

• Det anses viktigt att
arbeta aktivt med att
utveckla erfarenheter,
oavsett ålder, och
mentorskap
uppskattas i
allmänhet.

Organisationer behöver anpassa sig till individuella förutsättningar och utveckla
medarbetarnas kompetens. Men i praktiken saknas det strategier, kunskaper och
medvetet arbete för att bygga positiva attityder kring äldre medarbetare.
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Hållbart arbetsliv – Age management
Ledarskap och arbetsorganisation för att utveckla
anställda i takt med ökad ålder
Anpassning på tre nivåer:
1. Individ: Sträva efter god hälsa,
vitalitet och välbefinnande
2. Företag: Åldersanpassa arbetsplatsen
för att kunna utveckla medarbetare
över tid samt behålla dem en längre
tid. Det kan t.ex. innebära förändrade
arbetstider eller arbetshjälpmedel.
3. Samhälle: Beslutsfattare och
regeringar måste aktivt arbeta för att
förhindra åldersdiskriminering och
minska demografiska utmaningar.

Särskild praktisk betydelse för ledning och
arbetsorganisation
1. Regler, politik och praxis,
2. Beteende och attityder,
3. Kunskapsspridning och mentorskap.

Mikael Widell Blomé

Ytterligare inspel inför diskussion
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Attityder – avgörande för hållbar utveckling!
Anpassning av verksamheten till
allt äldre medarbetares
förutsättningar, där attityder om
minskad produktivitet uppvägs av
erkänd specifik kompetens och
erfarenhet hos äldre
medarbetare.

Health

Profit

Hälsa och
lönsamhet

”Mental retirement or wanted
senior talent?”
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Interventionsstudier
Äldre i arbetslivet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Västra
Götalandsregionen med finansiering från FORTE, dnr. 2012-1696.
Projektledare: Maria Albin

Lund
Jonas Borell, Kerstin Nilsson, Mikael Widell Blomé, Gerd Johansson

Tre teman av särskild betydelse för
åldershantering i praktiken:
1. Regler, politik och praxis
2. Beteende och attityd / attityder
3. Kunskapsspridning och mentorskap.

Göteborg
Agneta Lindegård Andersson, Lisa Björk, Robin Jonsson, Lotta Delve

Kerstin Nilsson

Föredrag

Äldre i arbetslivet – statistik och
teorier för hållbart arbetsliv

Mats Ryderheim,
Arbetsmiljöverket
EU-fokus på långt och hållbart
arbetsliv

Prof. Rikard Larsson
Mental retirement or wanted
senior talent
Karin Ernhagen, HR strateg,
region Skåne
Handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro och hälsofrämjande
arbetsplats

Kristina Svensson,
Försäkringskassan, Lund
Socialförsäkring och arbetsstöd
för seniorer
Mikael Widell Blomé

Effekter
Empiriska data
Mötesnoteringar, undersökningar och
intervjuer. Artikel på väg.
Kunskap och praktik
Framgångsrik för att höja praktiska
problem och både dela och utveckla
kunskap för att förbättra möjligheterna
till ett hållbart arbetsliv.
Partnerskap
Forskargruppen och dess deltagare har
etablerat ett partnerskap som fortsätter
på flera sätt, undervisning och nya
forskningsprojekt.
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Flexibel arbetsmiljö – Möjligheter och risker
med hänsyn till ålder och livssituation
• Aktivitetsbaserade arbetsplatser
(ABW) passar varierade
arbetsuppgifter med mycket möten
(chefer)
• Flexibilitet är en ”hård” egenskap,
men unga har ofta specifika
uppgifter och ABW passar dåligt.
• Gå ner i tid, flexibla arbetstider
• Assisterande roll, coachande roll
• Lägre lön, ny ambitionsnivå
•…
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Ta gärna kontakt för mer information eller diskussion:
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tel. 046-222 80 67
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Mikael Widell Blomé

