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Nätverkets medlemmar
Tarja Tikkanen är forskningsledare för IRIS – Internationella forskningsinstitutet i Stavanger – och senior rådgivare
vid Stavangers universitet i Norge. Hennes forskningsområden är livslångt lärande och kompetensutveckling, i
kontexten av den åldrande arbetskraften, samt skolreformer och innovationer.
Ingrid Caspersson är lärare i Sverige och har engagerat sig för de äldres i arbetslivet. Hon var aktivt engagerad i
Kompetens 50+ projektet.
Bernhardur Gudmundsson, är senior medborgare och vice ordförande för statens äldreråd på Island, samt
rådgivare till regeringen. Han har examen i Teologi samt Media och kommunikation och har lång erfarenhet av
internationella tjänster inom media och kyrkofrågor.
Leif Emil Hansen is biträdande professor vid avdelningen för Psykologi och Utbildning vid Roskilde universitet i
Danmark. Han bedriver forskning kring lågutbildades situation och möjligheter i kunskapssamhället som även
inkluderar den äldre arbetskraften.
Raili Moilanen är docent i Organisation och ledarskap vid Jyväskylä universitet i Finland. Hos specialiserar sig i
Age management och har lett både utvecklings- och forskningsprojekt inom området. (T.ex. erkännande och
spridning av tyst kunskap och Age management i allmänhet).
Susanna Paloniemi arbetar som senior forskare vid avdelningen för utbildningsvetenskap vid Jyväskylä universitet
i Finland. För närvarande forskar hon om arbetsrelaterad konstruktion av identitet hos äldre samt om lärande i
arbetet.
Hanne Randle är arbetslivsforskare vid avdelningen för Arbetsvetenskap på Karlstads universitet i Sverige.
Hon forskar om hållbart arbetsliv, partsamverkan och livslångt lärande. Interaktiva metoder i forskningsprocessen
skapar möjligheter för att involvera deltagare från praktiken att delta i gemensam kunskapsutveckling.
Jon Kristoffer Sandvik arbetar som senior rådgivare för Arbetslivscentrum i Södra Tröndelags Län. Han har också
utvecklat nationella policydokument för äldre i arbetslivet på uppdrag åt Senter för Senior Politikk (SSP).

Sammanfattning
n Ambitionen i nätverket är att främja den äldre arbetskraftens välmående genom att föreslå ökad valfrihet och
möjligheter till utveckling i arbetet, lärande och åldrande. För att konfrontera stigmatiserade stereotyper och identifiera tvetydigheter i rådande politik och vardagspraktik behöver nätverket utveckla diskussionen kring de äldre i
arbetslivet genom att ge plats för de äldres röst och initiativ.
Arbetet i nätverket bygger på antagandet att för att lyckas behöver arbetet grundas på en ömsesidig respekt och
erkännande mellan samtliga inblandade parter. De viktigaste aktörerna är regering, riksdag och lokala politiker samt
arbetsgivare och partsammansatta organ och utbildningsanordnare. Diskussionen kring äldre i arbetslivet och livslångt lärande har vuxit sig allt starkare i de Europeiska länderna och på EU sedan slutet på 1990-talet. Inom ramen
för denna diskussion vill nätverket lyfta fram den nordiska dimensionen med dess distinkta och positiva karaktär.
Värdegrunden och praktiken i de nordiska ländernas system för arbetsliv och utbildning skapar möjligheter för den
äldre arbetskraften att utveckla och underhålla ett långt och aktivt arbetsliv. Men den nordiska modellen har vissa
brister när det gäller att erbjuda lika möjligheter för alla både i arbetslivet och inom utbildning – detta gäller framförallt för resurssvaga grupper. Nätverket har utvecklat rekommendationer som kan bidra till att främja de äldres
valfrihet och möjligheter till arbete och lärande även under den senare delen av livet.
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Livslångt lärande och äldre i arbetslivet
n För att ändra villkoren i arbetslivet är den äldre arbetskraften i större utsträckning beroende av olika aspekter som
hälsa, pensioner, finansiell status och maka/makens pensionsplaner, grupptryck, förändringar på arbetsplatsen, socialisering och familjeband. Pensionsförmåner, hälso- och sjukvårdsförsäkringar och möjligheter till återkommande utbildning som lagstadgade rättigheter är i dagsläget privilegier som medborgarna i de nordiska länderna kan åtnjuta.
Människor vill ha större valfrihet i livet och äldre i arbetslivet är inget undantag. De vill också kunna välja var och när
de ska arbeta, om de ska gå i förtida pension, arbeta deltid eller heltid så länge deras hälsa tillåter och så länge deras
kompetens och erfarenheter är efterfrågade på arbetsmarknaden. Dessutom skapa arbetet i människors liv ett välbefinnande på ett övergripande plan. Förutom att synliggöra denna dimension kring arbete handlar den underliggande
frågan om att beskriva i vilken utsträckning den nordiska modellen kan, genom livslångt lärande, erbjuda valfrihet för
människor så att i de i den senare halvan av livet kan forma sitt liv både i arbetet och utanför.

Att vara äldre i arbetslivet och en lärande individ
n De nordiska länderna har en kultur som odlar starka myter kring äldre i arbetslivet och lärande. Dessa föråldrade
föreställningar kring åldrande har ett starkt inflytande på hur vi ser på äldre i arbetslivet. Dessa uppfattningar kring
åldrande och de äldre i arbetslivet och i samhället manifesteras genom diskriminerande praktiker. Grupptryck på
arbetsplatser, från maka/make, familj och vänner kan påverka de äldre arbetstagarnas förväntningar på arbetsliv och
övrigt liv. Men det finns tecken på att en mer positiv bild
av äldre i arbetslivet håller på att utvecklas. (Figur).
Positiva karaktäristika av äldre i arbetslivet

Att skapa förändring

Studier

n Trots skillnader mellan de nordiska länderna kan vi
påstå att välfärdssystemet i norden och standarden i
vuxenutbildningen skapar en stabil grund för deltagande och lärande även för dem äldre i arbetslivet. Under
senare år har vi sett att betydelsefulla förändringar har
skett i de nordiska länderna när det gäller attitydförändringar i hur vi ser på livslångt lärande och äldre i arbetslivet. Dessa förändringar har åstadkommits genom långsiktigt arbete och fokuserade satsningar bland annat
genom nationella program och förändring i lagstiftning
(t.ex. antidiskriminering och inkluderande arbetsliv).
Dessutom påverkar förändringar i samhället att individer
ser på livet utifrån ett livsperspektiv. Medborgare som
är i sextioårsåldern har mycket bättre hälsa och bättre
utbildning, och större erfarenhet av inflytande på arbetsplatsen, än de äldre från tidigare generationer.
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• Strategiskt tänkande
• eftertänksamhet
• visdom
• ser helheter
• vilja att lära
• engagemang för arbetet
• arbetslivserfarenhet
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• erfarenhet
• kompetent
• visdom
• pålitlig
• hög arbetsmoral

Juuti (2001)

• erfarenhet
• tyst kunskap

Perkiö-Mäkelä,
et al (2006)

Anställda i åldersgruppen 55-64 år
• visar större daglig arbetsglädje i
jämförelse med andra
• känner oftare större arbetstillfredsställelse än yngre medarbetare

Ruoholinna
(2006)

• erfaren
• yrkesstolthet
• hög arbetsmoral
• mental styrka

Uotinen (1995)

• god mental förmåga
• alert
• målfokuserad

Deltagande av fackföreningar
n Arbetskraften i de nordiska länderna har hög anslutningsgrad till facket – och detta gäller även de äldre
anställda. Men fackligt engagemang och deltagande
i dessa frågor är helt avgörande för diskussionen och
för att åstadkomma förändringar. Idéer om hur kompetensutveckling och kontinuerligt lärande ska bidra till
att skapa mening i arbetet, har reglerats i avtal mellan
arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna. Trots
detta har inte alla anställda samma möjligheter till lärande och utveckling inom ramen för arbetet. Det påstås
att livslångt lärande har blivit det nya målet för anställningstrygghet på fackföreningarnas dagordning, eftersom livslångt lärande har utvecklats som en rättighet för
dagens anställda, ungefär som rättigheten till pension

Positiva karaktäristika

Forskningsresultaten i tabellen visar att det finns många
positiva uppfattningar förenade med hur man ser på äldre
i arbetslivet. För att kunna förändra villkoren i arbetslivet
för de äldre är det nödvändigt att förändra våra föreställningar om äldre i arbetslivet och därmed våra handlingar
och praktiker.
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var tidigare (ILO 2003:11). Men inte förrän nyligen har de äldres karriärmöjligheter varit på fackföreningarnas agenda
(Tikkanen & Nyhan 2006). Det huvudsakliga fackliga uppdraget har tidigare varit att förhandla om kortare arbetstider
och förtida pensionsavgångar. Även om fackföreningar kan se att äldre anställda behöver erbjudas möjligheter till ett
förlängt arbetsliv, så genomför de enbart ett fåtal aktiviteter på gräsrotsnivå för att driva dessa frågor (Tikkanen m fl.
2008). Flera studier visar att fackföreningar har hamnat i en besvärlig position när det gäller dessa frågor, men också
att de behöver utveckla tydligare strategier för att svara mot det förändringstryck som orsakas av ålderstrukturen i
arbetskraften, samt att de behöver kommunicera ut detta till sina medlemmar.

Hur fackföreningar kan delta i förändringsarbetet
n I alla nordiska länder har olika program genomförts för att öka de äldre anställdas deltagande i lärande och utveckling som en del av arbetslivet. Å ena sidan har dessa program visat att fackföreningar spelar roll för resultaten,
särskilt när det gäller anställda med låg formell utbildningsnivå. Men å andra sidan har de också visat att fackföreningens deltagande inte garanterar ökat inflytande i arbetslivet för de äldre eller att de kan förbättra sina arbetsvillkor
eller möjligheter i arbetet. Nätverkets rapport visar exempel på flera projekt och aktiviteter där fackliga organisationen har varit delaktiga. Nu finns ett akut behov av att aktivt experimentera och utveckla innovativa lösningar - särskilt i en föränderlig ekonomi.

Rekomedationer
1. Arbetslivet och företag Arbetsplatsen är en viktig arena för lärande. Större delen av lärande och kunskapsutveckling sker på arbetet. Att främja lärande är bra för verksamheten.
2. Utbilda utbildare Utbildningsinstitutioner som erbjuder möjligheter till lärande och kompetensutveckling
behöver fortbilda sina vuxenutbildare så att de kan tillgodose de äldres behov av lärande och utbildning.
3. Fackföreningar och arbetsmarknadens parter behöver verka för att förändra föreställningar kring arbete,
lärande och åldrande genom att öka tillgänglighet och flexibilitet för lärande i arbetslivet även för den äldre arbetskraften.
4. De äldre i arbetslivet behöver själva bli mer aktiva – speciellt i relation till fackföreningar – och efterfråga deras
stöd för att främja de äldres speciella behov och för ökad valfrihet.
5. Media samtliga inblandade parter bör förse media med samtal och diskussion kring goda exempel om “aktivt
åldrande” i syfte att belysa dessa frågor utifrån från olika dimensioner och betydelser.
6. Nordiska Minister Rådet bör påverka nationella regeringar så att idéerna kring livslångt lärande kan realiseras
för alla. Genom att skapa möjligheter och partsamverkan för att kontinuerligt lärande för äldre i arbetslivet. Nätverket förespråkar tillsättningen av en arbetsgrupp med representanter från arbetslivet, företag, utbildningsorganisationer och fackföreningar.

Planering inför framtiden
n Nätverket avser att samarbeta med fackföreningar i nästa steg. Nätverket ska ta kontakt med fackföreningar i
de nordiska länderna för att etablera samverkan kring aktiviteter och lösningar för att uppnå ett mer åldersvänligt
arbetsliv. Nätverket verkar för att få tillstånd en förändring i rådande föreställningar och attityder kring den äldre
arbetskraftens roll och deltagande i arbetslivet i allmänhet och tillgången till livslångt lärande i arbetet i synnerhet.

OWN rapporten finns tillgänglig på: www.nordvux.net/

