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Aktiv læring og aldring i arbejdslivet

n ’Seniormedarbejdere i de nordiske lande’ (OWN – Older Workers in the Nordic countries) er et af netværkerne
inden for Nordiskt Netvärk för Vuxnas Lärande (NVL), støttet af Nordisk Ministerråd. OWNs opgave er at fremme
diskussionen af beskæftigelsesmuligheder for seniormedarbejdere og af de muligheder i øvrigt, som står til rådighed
for dem. OWN har set på seniormedarbejdernes situation ud fra et livslangt læringsperspektiv i de nordiske lande.
Netværkets fokus og perspektiv er at udfordre eksisterende tankemåder, såvel som at fremme forbedringer af
politiske og praktiske forhold, når det drejer sig om mulighederne for at arbejde og lære i seniorårene.
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Hun forsker p.t. i arbejdsidentitet hos seniormedarbejdere og i læring i arbejdsfællesskaber.
Hanne Randle er forsker ved Department of Working Life Sciences ved universitetet i Karlstad, Sverige.
Hun forsker p.t. i bæredygtigt arbejde, industrial relations og livslang læring – gerne med praktikere involveret
i forskningsprocessen.
Jon Kristoffer Sandvik er seniorrådgiver ved NAV – Norwegian Labour and Welfare Organisation, Arbeidslivssenter
i Sør-Trøndelag Amt, Norge. Han har også arbejdet på nationalt plan for Senter for Seniorpolitikk – SSP med udviklingen af seniorpolitikker.

Resumé
n OWN netværket ønsker at fremme seniormedarbejderes generelle velbefindende ved at tale for flere valgmuligheder for dem i arbejdsliv og læring. Netværket ønsker at udfordre diskriminerende stereotyper og eksisterende ambivalenser vedrørende seniormedarbejdere og deres forhold. Der er brug for at udvikle den aktuelle diskussion ved at
fremme seniormedarbejderes egne bidrag og stemmer i debatten.
Netværkets arbejde er baseret på den overbevisning, at gensidig respekt og anerkendelse blandt alle involverede
parter er nødvendigt for at nå positive resultater vedrørende seniormedarbejderes muligheder. De vigtigste parter
er – foruden seniorerne selv - regeringer, parlamenter og lokale politikere, arbejdsgivere, faglige organisationer og
uddannelsesinstitutioner. Seniordiskussionen er taget til i de europæiske lande og EU siden sidst i 90’erne. OWN
netværket ønsker at bringe en nordisk dimension ind i denne diskussion. Værdier og initiativer i arbejdsliv og uddannelsessystemer i Norden udgør rammer og muligheder for seniorerne, når det drejer sig om at fastholde og udvikle et
aktivt arbejds- og seniorliv. Imidlertid er der også i Norden svagheder, år det kommer til inddragelse og reel ligestilling
i arbejdsliv og uddannelse af borgere med få ressourcer. Vi har i netværket udarbejdet anbefalinger til yderligere
initiativer, som er nødvendige for at fremme muligheder for arbejde og læring også i sidste halvdel af livet.
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Livslang læring og seniormedarbejdere
n For at have et reelt valg i forhold til kravene i arbejdslivet er seniormedarbejdere i stigende grad afhængige af et
godt helbred, hensigtsmæssige tilbagetrækningsmuligheder, finansielle forhold, pensionsforhold for ægtefællen,
håndtering af gruppepres, en god arbejdspladskultur og understøttende familiebånd. I øjeblikket nyder nordiske
borgere godt af bl.a. pensionsordninger, sygeforsikring og efteruddannelsesmuligheder. Folk i almindelighed og også
seniorer ønsker at kunne vælge deres livsbane selv; det gælder hvor, hvordan og hvornår, de ønsker at arbejde – eller
om de ønsker tidlig tilbagetrækning, deltid eller fuldtid, givet at deres helbred og kvalifikationer gør det muligt at bevare og finde beskæftigelse. Dette er for de fleste en integreret del af et ønskværdigt velbefindende i højtudviklede
velfærdssamfund. Foruden at synliggøre denne dimension er det underliggende spørgsmål i vores arbejde i netværket: i hvilket omfang er det faktisk muligt i ’den nordiske model’ – ved hjælp af livslang læring og lignende – at give
seniorborgere selv en aktiv stemme, når det kommer til udformningen af deres eget arbejdsliv og tiden derefter?

At være en lærende senior
n De nordiske lande nærer stadig stærke myter om seniorer, arbejde og læring sent i livet. Fastlåste tankemønstre
synes at have en stærk effekt på vores diskriminerende syn på seniormedarbejdere. Opfattelsen af det at være ’ældre’ i arbejdsliv og samfund ændrer sig kun langsomt. Gruppepres og forventninger på arbejdet og blandt familie og
venner har indflydelse på seniorers valg, eller typisk: fravalg, af arbejde og andre aktiviteter. Dog er der tegn på, at et
mere positivt syn på seniorer er ved at vokse frem (se boks ).

At gøre en forskel
n Selv om der er indbyrdes forskelle blandt de nordiske
lande må det generelt siges, at den nordiske model med
dens høje standard inden for voksenundervisning udgør
et solidt fundament for deltagelse og læring også for
seniorer. I de senere år har vi også set betydningsfulde
forandringer i de nordiske lande vedrørende synet på
seniorer og livslang læring. De positive forandringer
skyldes et langvarigt arbejde for ’målrettet forandring’,
store regeringsprogrammer, lovændringer hen imod et
ikke-diskriminerende og inkluderende arbejdsmarked
osv. Hertil kommer en positiv udvikling i den enkeltes
liv og selvopfattelse. Borgere i 60’erne har i dag et
langt bedre helbred og er langt bedre uddannede – og
har erfaringer med langt mere indflydelse i arbejdslivet
– end generationerne før dem.

Fagbevægelsens involvering
n Arbejdsstyrken i de nordiske lande har en høj grad af
organisering; dette gælder ikke mindst seniormedarbejdere. Derfor er inddragelsen af de faglige organisationer
i denne diskussion af stor betydning. Vedvarende læring
og behovet for et meningsfuldt arbejde er en del af de
kollektive overenskomster i de nordiske lande. Imidlertid er det ikke alle, som reelt har – eller benytter sig af
– mulighederne for at efter- og videreuddanne sig som
en del af deres arbejdslivsudvikling.
Det er blevet sagt, at for de faglige organisationer
udgør livslang læring det nye sikkerhedsnet for medlemmernes fortsatte beskæftigelse: ”Livslang læring er i dag
ved at blive et lige så betydningsfuldt element for den
ansatte som retten til pension tidligere var det” (ILO,
2003, s. 11). Imidlertid er det først for ganske nylig, at

Positive beskrivelser af seniorer
Undersøgelse

Positiv beskrivelse

Ilmarinen
& Mertanen
(2005)

• strategisk tænkning
• evne til omtanke
• visdom
• helhedsopfattelse
• lærevillighed
• arbejdsengagement
• arbejdserfaring

Julkunen (2003);
Julkunen &
Pärnänen (2005)

• erfaring
• kompetence
• visdom
• troværdighed
• høj arbejdsmoral

Juuti (2001)

• erfaring
• tavs viden

Perkiö-Mäkelä,
et al (2006)

55-64-årige medarbejdere
• er dagligt mere begejstrede for
deres job end andre
• oplever oftere end yngre kolleger
job-tilfredshed

Ruoholinna
(2006)

• erfaring
• stærk professionalisme
• høj arbejdsmoral
• mental styrke

Uotinen (1995)

• god mental funktionsevne
• mental årvågenhed
• handlingsorienterede

Forskningsresultaterne i denne tabel viser at der er mange
positive opfattelser forbundet med seniormedarbejdere.
For at ændre arbejdslivet for seniorer er det nødvendigt at
fremme positive opfattelser og forbedre vores adfærd og
initiativer.
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de faglige organisationer har taget seniorernes arbejdslivsmuligheder på dagsordenen (Tikkanen, 2006). Traditionelt
har fagforeningerne været mere optaget af at forhandle kortere arbejdstid og tidlige tilbagetrækningsmuligheder.
Selv om fagbevægelsen måske nu har åbnet øjnene lidt mere for seniormedlemmers arbejdslivsmuligheder er deres
aktiviteter i denne forbindelse på græsrodsniveau stadig meget beskedne (Tikkanen, 2008). En del undersøgelser
viser at fagforeningerne er i ”en særlig vanskelig position” i disse sager, men også at der er behov for at de udvikler
en klarere strategi som svar på demografiske ændringer – og at de kommunikerer denne til deres medlemmer.

Hvordan kan fagbevægelsen deltage i en forandringsproces?
n I alle de nordiske lande er der blevet iværksat programmer om arbejdspladslæring, i hvilke medarbejdernes alder
har spillet en eksplicit rolle for deres deltagelse. På den ene side har disse projekter vist, at fagbevægelsens engagement kan gøre en forskel for resultatet, særligt vedrørende kortuddannede ansatte. På den anden side viser disse
erfaringer, at fagbevægelsens involvering ikke automatisk garanterer en succesfuld inddragelse af seniorer, eller en
forbedring af deres situation. OWN netværkets rapport præsenterer et antal eksempler på projekter og aktiviteter,
hvor fagbevægelsen har været involveret. Imidlertid er der et presserende behov for aktiv eksperimenteren og nye
løsninger – givet de hurtigt skiftende økonomiske omstændigheder, vi lever under.

Anbefalinger
1. Arbejdsliv og industri Arbejdspladsen er en vigtig arena for læring. Hovedparten af vores færdigheder
og viden udvikles på arbejdspladsen. At fremme læring er sund business.
2. At uddanne lærerne De institutioner, som udbyder læringsmuligheder må investere i deres læreres specifikke
kompetencer vedrørende undervisning af og læring for seniorer.
3. Arbejdsmarkedets parter må medvirke aktivt til at ændre de generelle holdninger vedrørende
seniorer – bl.a. ved at fremme fleksibilitet og mangfoldighed i seniorers arbejds- og læringsliv.
4. Seniorerne selv må være mere aktive og udfarende, især ved i højere grad at kræve fagbevægelsens
støtte til at udvikle flere muligheder for dem.
5. Medierne Alle involverede parter bør forsyne medierne med gode eksempler på et aktivt seniorliv – samt
inspirere til debatter mellem generationerne om det aktive seniorliv i dets mange dimensioner og betydninger.
6. Nordisk Ministerråd bør holde fast i og skubbe yderligere på de nationale regeringers bestræbelser på at gøre
livslang læring til en levende realitet for alle – med særligt henblik på at etablere partnerskaber for seniorers læringsmuligheder. Til støtte for dette foreslår vi en arbejdsgruppe nedsat, med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
og uddannelsesinstitutioner.

Fremtidige planer
n OWN netværkets fremtidsplaner involverer aktivt samarbejde med fagbevægelsen. Vi vil kontakte de faglige organisationer i hvert af de nordiske lande for at etablere en samarbejdsbasis for dynamiske aktiviteter og løsninger
vedrørende et mere seniorvenligt arbejdsliv. Dette for at indfri vores ambition om at medvirke til en ændring af holdninger og attituder over for seniorers rolle og deltagelse i arbejdsliv og samfund i øvrigt – og for at forbedre læringsmuligheder for flere på arbejdspladserne og i uddannelsesinstitutionerne.

OWN-rapporten kan hentes på: www.nordvux.net/
Der er flere informationer på nordiske sprog på:
Norge: www.seniorpolitikk.no, www.ssb.no, www.lo.no
Sverige: www.kau.se
Danmark: www.lo.dk/senior

