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Hållbart arbetsliv för alla åldrar

Hållbart arbetsliv för alla åldrar!
Vad och hur gör vi???
Det är en fläkt!!!

Det är en mur!!!
Det är ett rep!!!

Det är ett spjut!!!

Det är en orm!!!

Det är ett träd!!!

Bestämningsfaktorer för
Hållbart arbetsliv för alla åldrar:

• Samhällsnivå
• Organisations/
företagsnivå
• Individnivå

Ålder

Hur gammal är äldre?

67 åringarna: 81 % kände sig yngre än sin ålder
0 % kände sig äldre än sin ålder.
22 åringarna: 0 % kände sig yngre än sin ålder
62 % kände sig äldre än sin ålder.

Klarar äldre att delta i arbetslivet?
Medarbetare 55-74 år:
64 % angav att den ålder de uppnått
medförde att de klarade sitt arbete bättre
9 % angav att den ålder de uppnått
medförde att de klarade sitt arbete sämre

Ålder
“Time goes by”

Biologisk
ålder

Kronologisk
ålder

Funktionell
ålder

Mental
ålder

Social
ålder

Åldrar

Vilka faktorer medverkar till att vi KAN och VILL arbeta?

43 % kan men bara 22 % vill arbeta efter 65 år

Självskattad hälsa
och diagnoser

Jag kan arbeta efter 65 år

Mental
arbetsmiljö
Fysisk
arbetsmiljö

Familj, fritid och
socialnärmiljö

Ekonomi

Kompetens,
kunskap,
utveckling
Arbetstid,
arbetstakt,
återhämtning

Jag vill arbeta efter 65 år

Attityd i
organistionen,
ledarskap,
delaktighet,
stöd, support,

Motivation,
stimulans,
arbetstillfredsställelse

Nio områden som
påverkar om vi kan
och vill ingå i
arbetslivet

4 organisatoriska åtgärdsområden
för ett hållbart längre arbetsliv
•

Åtgärder för bra fysisk och mental (arbets)hälsa och återhämtning

•

Åtgärder för god privatekonomi och social trygghet

•

Åtgärder för social inklusion, delaktighet och tillit (trust)

•

Åtgärder för ökad motivation, utveckling av förmågor och kunskap

Ska jag ingå i arbetslivet eller inte?
Om jag lämna arbetslivet tidigt, så ….. !
Om jag arbeta vidare till en högre ålder, så ….. !

1:a övervägandet för att

arbeta kvar eller lämna arbetet

Den egna hälsan och
välbefinnandet i relation till:

Förväntan om hälsa
välbefinnande som
pensionär i relation till:

- fysisk arbetsmiljö

- fysisk arbetsmiljö

- mental arbetsmiljö

- mental arbetsmiljö

- återhämtningstiden

- återhämtningstid

Ohälsa

Största anledningen till sjukskrivning (diagnosområden)
Nr. 1: Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörning (46 %)
Främst kvinnor 30-44 år
Nr. 2: Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväv
(18 %)
Främst män 50-65+ år
Källa: Försäkringskassan – Sjukfall, 2017

Fysisk arbetsmiljö och Mental arbetsmiljö
enkätsvar om hur 11 902 medarbetare upplever sin arbetssituation

65 % angav att deras nuvarande arbete var för mentalt/psykiskt
ansträngande för att de ska kunna fortsätta arbeta efter 65 år

33% angav att deras nuvarande arbete var för kroppsligt
ansträngande för att de ska kunna fortsätta arbeta efter 65 år

Ohälsa orsakad av arbetslivet
= Folkhälsoproblem

Vad ökar mina möjlighet för att arbeta till en högre ålder?
(11 902 medarbetare 21-67 år)

• 70 % genom kortare arbetstid
• 54 % genom mer återhämtningstid mellan arbetspassen
• 44% genom förändring av arbetstidens förläggning
• 39 % genom minskning av de fysiska arbetskraven
• 39 % genom minskning av de mentala arbetskraven
• 31 % genom ökad variation och rotation mellan olika
arbetsuppgifter

Åtgärder för en god fysisk och mental
arbetshälsa och återhämtningstid
• Återhämtningstid under arbetspassen
• Återhämtningstid mellan arbetspassen
• Ergonomiska hjälpmedel
• Organisationskultur till stöd för nyttjande av ergonomiska hjälpmedel
• Minskar utslitning genom rotation/förändring av arbetsuppgifter
• Begränsat antal arbetsuppgifter för minskad stress
• Balans för krav och kontroll i arbetet
• Undanröja risken för hot och våld
• Uppmuntra fysisk aktivitet för att hålla mentalt och fysiskt
• Pauser för att tillgodose kostens betydelse för hälsan

Biologiskt åldrande
-Diagnoser,
självskattad hälsa
-Fysisk arbetsmiljö
-Mental arbetsmiljö
-Arbetstid, arbetstakt,
återhämtning

2:a övervägandet för att

arbeta kvar eller lämna arbetet

Den privatekonomiska
situationen med lön
från yrkesarbete

Den privatekonomiska
situationen som
pensionär

Andel som tog ut tidig ålderspension 2004 och 2011:

28%

28%

11%
3%
2004

2011

Åtgärder för god ekonomi och
socialekonomisk trygghet
• Fysisk och mental arbetsmiljö som förhindrar arbetsskador och att
någon blir utsliten i förtid
• Rimlig löneutveckling oavsett ålder
• Ha råd att gå ner i arbetstid vid behov
• Medarbetare som är anställningsbara med uppdaterad kompetens,
kunskap

Kronologisk ålder
-Ekonomisk
trygghet

En liten övning:

Res er upp och sträck upp
armarna över huvudet!

3:e övervägandet för att
arbeta kvar eller lämna arbetet

Möjlighet i arbetslivet till
social delaktighet, socialt
stöd och inklusion i en
gruppgemenskap av chef,
kollegor, klienter, patienter,
kunder, etc.

Möjlighet utanför arbetet
till social delaktighet,
socialt stöd och inklusion
i en gruppgemenskap
med familj, fritidsaktiviteter,
volontärarbete, vänner, etc.

Vad ökar mina möjlighet för att arbeta till en högre ålder?
(11 902 medarbetare 21-67 år)

• 48% genom ökad egenkontroll över arbetets
utförande
• 42% genom ökad delaktighet i arbetsgruppens beslut
• 42% genom ökad delaktighet i arbetets organisering
• 39% genom att chefens ledarskap skulle anpassas för
olika behov vid olika åldrar

Chefers positiva attityder till äldre medarbetare
• Äldre är bärare av erfarenhetskompetens (99%)
• Äldre har livserfarenhet som är till nytta i arbetet (98%)
• Äldre är ett stöd för yngre och nyanställda (98%)
• Äldre är mer noggranna i sitt arbete (75%)

Chefers negativa attityder till äldre medarbetare
• Äldre har svårare att ta till sig förändringar (81%)
• Äldre är mer fientligt inställda till ny teknik (67%)
• Äldre medarbetare har sämre utbildning (67%)
• Äldre är inte lika flexibla i sitt tänkande (66%)

Chefers attityder till sina äldre medarbetare
Bland chefer som själv vill arbeta till efter 66 år ansåg:

• 36 % att det var viktigt att behålla medarbetarna till över 65 år
• 33 % att deras medarbetare ville arbeta till 65 år eller längre

Bland chefer som själv vill gå i pension före 65 år ansåg:
• 11 % att det var viktigt att behålla medarbetarna till över 65 år
• 14 % att deras medarbetare ville arbeta till 65 år eller längre
905 chefer, 27-68 år median 55 år (30% kvinnor och 70% män)

Åtgärder för social inklusion
- delaktighet, stöd, support, tillit och trygghet
• Jobba för social delaktighet, gemenskap och trygghet i arbetsgruppen
• Ålders- och situationsanpassat ledarskap
• Undanröja kränkande särbehandling och åsidosättande
• Uppmärksamma diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna
• Information och delaktighet vid beslut (i lagom omfattning)
• Balans mellan arbetsinsats och belöning
• Arbetstidsschema som även beaktar individens sociala behov utanför
arbetet

Social ålder
-inklusion
-gruppgemenskap
-delaktighet
-support
-stöd
-tillit
-trygghet

4:e övervägandet för att
arbeta kvar eller lämna arbetet

Möjligheten till meningsfulla,
självförverkligande,
utvecklande och
stimulerande
arbetsuppgifter och
aktiviteter i arbetet

Möjligheten till meningsfulla,
självförverkligande,
utvecklande och
stimulerande aktiviteter och
uppgifter utanför yrkeslivet

Vad ökar mina möjlighet för att arbeta till en högre ålder?
11 902 medarbetare 21-67 år
• 60 % genom möjlighet till anpassad arbetsuppgifter utifrån min
förmåga de sista åren i yrkeslivet
• 47 % genom ökad arbetstillfredsställelse
• 47 % genom ökad möjlighet till utveckling i arbetet
• 50 % genom att kunna ägna mig mer åt de delar i arbetet som
jag upplever som intressanta och viktiga
• 50 % genom möjlighet till ny kunskap och kompetens utifrån
mina behov

Åtgärder för motivation och tillvarata kompetens
• Organisationskultur som tar vara på medarbetares erfarenhet, förmågor
och kunskap som en produktionstillgång
• Ansvarsområden
• Rotation och förändring av arbetsuppgifter utifrån möjligheter i

organisationen
• Möjlighet till kompetensutveckling utifrån individens behov
• Möjlighet att ingå i utvecklingsarbete och ”projekt” på
arbetsplatsen

Mental ålder
-kunskap
-kompetens
-förmågor
-utveckling
-arbetstillfredsställelse
-självförverkligande
-meningsfullhet
-stimulerande uppgifter
och aktiviteter

Befintliga stöd från samhällsnivå i arbetet för
hållbart arbetsliv för alla åldrar
(Analys av Sveriges totalbefolkning)

• Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) var statistiskt signifikant associerat
med att individer kunde arbeta till 65 år eller längre
(OR 1.7, 95% CI 1.3-2.3; män: OR 2.2, 95% CI 1.4-3.6; kvinnor: OR 1.5, 95% CI 1.1-2.2).

• Tillgång till företagshälsovård var inte statistiskt signifikant associerat med att individer
kunde arbeta till 65 år eller längre
(OR 1.3, 95% CI 0.9-1.7; män: OR 1.7, 95% CI 0.9-2.9; kvinnor: OR 1.0, 95% CI 0.7-1.5).

swAge modellen och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Verktyg och arbetssätt för att göra arbetsplatsen hållbar för alla åldrar:
- Samverkan och rutiner för att undersöka
arbetsförhållande utifrån bestämningsfaktorer för hållbart
arbetsliv för alla åldrar
- Bedöma risker utifrån bestämningsfaktorerna
- Handlingsplan, tidsplan och ansvarsfördelning för åtgärder
- Vidta åtgärder
- Följa upp och kontrollera effekt
Lagstiftning
Riktlinjer
Kontroll

Bestämningsfaktorer för
Hållbart arbetsliv
för alla åldrar

Tack!
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