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 SAMMANfATTNING

• Vi står inför en demografisk utmaning 
där antalet äldre och andelen äldre i 
befolkningen ökar snabbare än någon 
annan åldersgrupp. det innebär att allt 
färre behöver försörja allt fler. utveck- 
lingen kräver att vi jobbar längre än 
idag. 

• många vill också jobba längre. i ålders-
gruppen 65-74 år i spF:s medlems- 
enkät 2013 var det 11 % som fort-
farande jobbade efter ordinarie pen-
sionsålder. 43 % hade önskat att de 
hade fortsatt arbeta istället för att ha 
gått i pension.

• problemet idag är att äldre hindras  
från att jobba längre. dels står formella 
hinder i form av lagstiftning och regler  
i vägen, och dels handlar det om nega-
tiva attityder till äldre inom arbetslivet. 

• spF anser att arbetslivet ska vara öppet 
för alla som kan och vill arbeta, oavsett 
ålder. Äldres arbete behöver underlättas 
genom förebyggande åtgärder. 

SPF kräver ATT: 
• regeringen underlättar äldres möjlig- 

heter till arbete genom förebyggande 
åtgärder. spF kräver även en översyn 
och förenkling av lagstiftning, avtal och 
regler som idag motverkar att äldre kan 
fortsätta arbeta så länge de vill och 
kan.

• en ökad flexibilitet t ex rätt till  
deltid eller ändrade arbetsuppgifter  
ska erbjudas i slutet av ett arbetsliv  
så att fler kan jobba längre.

• alla arbetsgivare ska ha en strategi 
för hur de ska behålla äldre på arbets- 
platsen. annars ska de likt den franska 
modellen bestraffas med ekonomiska 
sanktioner.  

• Fackförbunden får ett tydligare  
ansvar att sprida goda exempel på  
hur äldre kan bidra till att få in yngre  
på arbetsmarknaden. samt ansvar för 
att aktivt arbeta för att motverka  
negativa attityder till äldre på  
arbetsmarknaden.  

• regeringen utökar statens medieråds 
ansvar till att även följa utvecklingen 
vad gäller bilden av äldre i media. 
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ÄLDRE OCH ARBETSMARkNADEN

DemogrAFiSkA uTvecklingen 
enligt Framtidskommissionen beräknas 
sverige befolkning öka från 9,4 till 
nästan 10,9 miljoner år 2060. i takt med 
en ökad medellivslängd ändras fördel- 
ningen mellan åldersgrupperna, så 
att befolkningen mellan 20 och 65 år 
minskar från cirka 75 procent 2010 till 
ungefär 70 procent 2060.

samtidigt blir vi allt friskare och mer 
aktiva och lever därför allt längre vilket 
innebär att den äldre andelen av befolk-
ningen ökar. Var fjärde svensk förväntas 
år 2060 att vara över 65 år. den ökade 
medellivslängden innebär att allt fler 
personer både kan, vill och bör arbeta 
även efter 67 år för att få en godtagbar 
pension och för att upprätthålla våra 
välfärdssystem.

HöjD PenSionSålDer
pensionsåldersutredningen slår i sitt 
slutbetänkande fast att förbättringarna 
av de äldres hälsa, kognitiva förmåga 
och utbildning successivt höjer den ålder 
då naturligt åldrande kan anses avsevärt 
sätta ned de äldres arbetsförmåga. 
utredningen föreslår därför att de ålders-
gränser som gäller idag bör förskjutas 
uppåt med två år. Första möjlighet att ta 
ut pension blir då vid 63 i stället för 61 
och rätten att fortsätta arbeta förlängs 
från dagens 67 till 69 år.
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mångA vill jobbA längre 
många äldre vill också fortsätta att arbeta 
längre än fram till den nuvarande pensions- 
åldern. i åldersgruppen 65-74 år i spF:s 
medlemsenkät 2013, där drygt 3200 med- 
lemmar svarat, var det 11 % som forfarande 
jobbade och 43 % kunde tänka sig att göra 
det.  

liknande siffror finns även i andra studier. 
eurobarometern visar att 43 % av svenskar-
na vill fortsätta jobba efter sin pensionsålder. 
siffran är något lägre på eu-nivå, men trots 
det en relativt hög siffra, en tredjedel uppger 
att de vill försätta jobba efter pensionsålder.  

goDA Skäl För ForTSATT ArbeTe
Förutom att bidra till samhällets välfärds- 
system finns flera goda skäl till att fortsätta 
arbeta: 

• Fortsatt arbete förbättrar den egna 
ekonomin. skattereglerna är särskilt  
gynnsamma för den som fyllt 65 år.  
uppskjuten pension under ett år kan  
höja inkomsten med 10 % under  
resten av livet. 

• den som arbetar har kvar sina sociala 
kontakter med arbetskamraterna.  
om jobbet varit intressant och om  
det utgjort en stor del av personens 
identitet kan det kännas riktigt att 
fortsätta ytterligare några år.

• den som arbetar kan fortsätta att  
använda sina yrkeskunskaper som 
förvärvats under många arbetsår, och 
som varit och är en styrka och stolthet.  

läTTAST På ArbeTSPlATSer meD 
Få meDArbeTAre
en rapport från pensionsmyndigheten visar 
att det är på arbetsplatser med få anställda, 
som det är lättast att fortsätta arbeta efter sin 
pensionsålder. det gäller speciellt inom privat 

verksamhet och mansdominerade yrken. 
Faktorer som bedöms viktiga för lusten att 
arbeta vidare är utvecklingsmöjligheter, fort-
satt kompetensutveckling och god sam-
manhållning. den som är frisk och har haft 
ett spännande och utvecklande arbete med 
stor möjlighet att påverka sin arbetssituation 
är sannolikt mer benägen att vilja fortsätta  
arbeta.
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enligt pensionsmyndighetens rapport  
arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft 
från 2012 finns det i  huvudsak en positiv 
inställning till äldre arbetskraft i sverige. 
nästan samtliga tillfrågade anser att äldre 
tillför värdefulla arbetslivserfarenheter 
och yrkeskunskaper. men rapporten vis-
ar också att mer än 40 procent av både 
arbetsgivare och fackliga representanter 
anser att äldre är mindre anpassningsbara 
inför omorganisationer, att de är sämre på 
att lära sig ny teknik och att de är sämre  
utbildade.  
 
Jämför man siffrorna från 2012 med 2001 
års siffror vad gäller arbetsgivarens syn på 
äldres produktivitet ser det dystert ut. an-
delen arbetsgivare som anser att yngre är 
mer produktiva än äldre har ökat i sex av 
åtta branscher. 

älDre ocH ungDomSArbeTSlöSHeT
en vanlig åsikt är att äldre ska lämna plats 
för yngre. Forskningen visar dock att äldre 
inte utgör ett hinder för yngre. istället för 
att se äldre i motsats till yngre på arbets-

marknaden anser vi att det behövs fler 
goda exempel på hur man istället kan dra 
nytta av äldres kompetens och erfarenhet 
för att hjälpa yngre att komma in och få en 
ordentlig introduktion till arbetsmarknaden. 

i eu-projektet Generations har regioner i 
sverige, italien, ungern, Frankrike och  
polen gått samman för att hitta goda  
exempel där äldre, 55+, inte ses som ett 
problem utan som en resurs för regional 
utveckling och ett sätt att få in unga på 
arbetsmarknaden. 

ett bra exempel på ett sådant initiativ 
är umeå universitet som har en frivillig 
”läxakademi” där pensionerad personal 
hjälper elever med läxor och lärare med 
kompetensutveckling. umeå kommun och 
landstinget har även ett koncept som heter 
”seniora medarbetare” där äldre medar-
betare kan använda 25 procent av sin hel-
tidstjänst till mentorskap och kompetens-
förmedling till yngre. Fler goda exempel på 
hur äldre kan hjälpa yngre bör lyftas fram 
och spridas. 

ATTITyDERNA TILL ÄLDRE PÅ ARBETSMARkNADEN 
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Flera positiva reformer har genomförts på 
arbetsmarknadsområdet för att uppmuntra 
arbetsgivare att anställa och behålla äldre 
arbetskraft. till exempel är arbetsgivar- 
avgiften för äldre idag på 12 %, i jäm-
förelse med normalt på 42 %.  
 
För arbetstagare, som uppnått pensions- 
åldern gäller dessutom höjt grundavdrag, 
som gör att en större del av inkomsten 
är skattebefriad jämfört med de yngre. 
Jobbskatteavdraget är också större för 
65-plussaren. sammantaget blir inkomst- 
skatten lägre och 65-åringen behöver inte 
tjäna lika mycket brutto som den yngre för 
att få ut samma summa. men fortfarande 
återstår flera viktiga reformer för att under-
lätta för äldre att stanna kvar i arbete. 

ArbeTSräTTSligA FörHållAnDen 
För älDre
arbetstagare har genom lagen om  
anställningsskydd (las), rätt men inte 
skyldighet att stanna kvar i anställningen 
till utgången av den månad då han eller 
hon fyller 67 år. det finns inget krav på att 
arbetstagaren måste ansöka om eller med-
dela att han/hon vill fortsätta sin anställning 
efter 65 år. 

en arbetsgivare som anser att arbets- 
tagaren av åldersskäl inte bör kvarstå i 
sin anställning får säga upp arbetstagaren 
enligt sedvanliga regler om uppsägning. 
detta innebär att arbetsgivaren måste  
kunna påvisa saklig grund för uppsägning 
(7 § las). ålder är inte ett sådant skäl om 
det inte är så att arbetstagaren inte kan 
utföra arbete av någon betydelse för ar-
betsgivaren. då ställs särskilt stora krav på 
arbetsgivaren att anpassa arbetet till arbet-
stagarens förutsättningar. las ger uttryck 
för synsättet att arbetsgivaren har ett sär-
skilt stort ansvar för arbetstagare med lång 
anställningstid och som till följd av normalt 

åldrande inte längre kan utföra en del av 
sina arbetsuppgifter. 

arbetstagare som har fyllt 67 år omfattas 
däremot inte av varken turordningsregler-
na (§22 och §23 i las) eller av reglerna 
om företräde (§25 och §25a i las). Vid 
arbetsbrist kan arbetsgivaren därför säga 
upp arbetstagare som fyllt 67 år, även om 
han/hon har längre anställningstid än andra 
medlemmar i turordningskretsen. 

i pensionsåldersutredningens slutbetänk-
ande föreslås en höjning av 67-årsregeln 
i lagen om anställningsskydd till 69 år 
fr.o.m. 2016 och att kravet på uppsägning 
tas bort för dem som är 69 år och äldre. 
att höja åldersgränsen för las är ett vik-
tigt steg för att påverka omgivningens syn 
på äldre och för att ytterligare öppna upp 
arbetsmarknaden för äldre, men det är 
inte nog. Vi anser att en större översyn av 
alla lagar och regler som motverkar att fler 
äldre kan fortsätta arbeta bör genomföras.  

fORMELLA HINDER PÅ ARBETSMARkNADEN
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SkollAgen
ett exempel är skollagen. För kommunala 
skolor gäller enligt skollagen att endast 
tidsbegränsad anställning kan komma 
ifråga när det gäller personer äldre än 67 
år. undervisning får, enligt skollagen, inte 
heller lämnas över på entreprenad. För en 
lärare äldre än 67 år finns då endast ett 
alternativ om man vill arbeta kvar, timan-
ställning. som skollagen ser ut idag verkar 
den diskriminerande mot äldre.  

ökAD FlexibiliTeT
alla kan dock inte arbeta på samma sätt 
i slutet av arbetslivet som i ungdomen. 
det kan till exempel handla om människor 
med mer fysiskt påfrestande arbeten inom 
vård- och industriyrken som inte klarar 
av att arbeta heltid fram till dagens pen-
sionsålder. För att underlätta för fler äldre 
att jobba längre behöver flexibiliteten på 
arbetsmarknaden bli större. Vi menar att 
en ökad flexibilitet t.ex. rätt till deltid eller 
ändrade arbetsuppgifter måste kunna  
erbjudas i slutet av ett arbetsliv så att fler 
kan jobba längre. 

PlAnerA i TiD – ArbeTSgivArenS  
AnSvAr
arbetsgivarna kommer i framtiden att 
konkurrera om en allt mindre grupp av ar-
betstagare och kommer därför att behöva 
använda sig av äldre arbetskraft. det gäller 
då att skapa goda förutsättningar för me-
delålders och äldre personer att orka och 
vilja stanna kvar i arbete för att på så sätt 
lösa åtminstone en del av den förväntade 
arbetskraftsbristen.

en faktor som är viktig för äldre för att 
stanna kvar i arbete är möjligheterna till 
avancemang. det är därför viktigt att ar-
betsgivaren säkerställer att vidareutbild- 
ningar, kurser och befordringar inte är 
diskriminerande mot äldre på arbets- 
platsen.

i Frankrike infördes 2010 en ny lag som 
säger att företag med fler än 50 anställ-
da ska ha en plan för de som närmar sig 
pensionsåldern. om företaget inte har en 
sådan kan de få betala böter. 

idealet vore att den blivande pensionären 
och arbetsgivaren tog ett delat ansvar för 
att i god tid starta samtal om tiden mellan 
60 och 70 och hur utfasningen ur arbets- 
livet ska planeras. i ett sådant samtal kan 
frågor om den nuvarande arbetssituationen 
samt eventuellt behov av anpassning av 
arbetstid och arbetets innehåll diskuteras. 
här kunde kanske även idéer om egen 
verksamhet efter avslutad anställning dis-
kuteras. 

i sverige är det dock endast åtta procent 
av arbetsgivare som har utarbetade strat-
egier för att behålla äldre arbetskraft. Vi är 
övertygade om att det behövs en tydligare 
ansvarsfördelning för att denna andel ska 
öka. spF anser därför att regeringen bör 
ställa krav på företagen att ta fram strategi-
er för att behålla äldre arbetskraft. liksom i 
Frankrike bör de arbetsgivare som inte har 
detta bötfällas. 

fORMELLA HINDER PÅ ARBETSMARkNADEN
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med ålderism menas ”fördomar eller ste-
reotypa föreställningar, som utgår från 
en människas ålder och som kan leda till 
diskriminering”. enligt pensionsålders- 
utredningen är ålderism ett av de vikti-
gaste hindren för äldre att arbeta längre. 
ålderismen i arbetslivet kan innebära att 
man påverkas eller tvingas sluta arbeta i 
förtid på grund av sin ålder, att man inte får 
någon vidareutbildning och att löneförhöj-
ning uteblir. det finns arbetsgivare som är 
negativa till äldre på arbetsplatserna. de 
kan se de äldre som mindre flexibla, nega-
tiva till utveckling osv. därför kan det finnas 
ett tryck på dem som närmar sig 65 år att 
sluta arbeta i förtid.

pensionsåldersutredningen refererar också 
till forskning som visar att diskrimineringen 
av äldre på arbetsplatserna är omfattande. 
i enkäter uppger 8 av 10 att deras ålder är 
ett hinder för dem att byta jobb. den som 
diskriminerar löper dessvärre liten risk att 
straffas. i spF:s medlemsenkät 2012 var 
det 20 % i åldersgruppen 65-74 år som 
upplevt det som kan kallas ålderism i sam-
band med sin pensionering.

Hur ålDeriSmen kAn moTverkAS 
den bästa vägen att motverka ålderism i 
arbetslivet är åtgärder som bidrar till att 
öka andelen äldre på arbetsplatserna. i 
litteraturen hävdas det ibland att ålderism 
inte förekommer eftersom få äldre känner 
sig diskriminerade. det är inte ett hållbart 
argument eftersom åldersnormer lätt kan 
uppfattas som naturliga av de äldre själ-
va. de kan tycka att det är självklart att 
äldre ska ha sämre villkor, lägre krav och 
förväntningar. om äldre istället tillämpade 
de tolkningsramar som finns vid diskrimi- 

nering på grund av kön, etnicitet eller 
funktionshinder skulle de kanske komma 
till en annan slutsats. med detta synsätt 
skulle äldre uppträda som ansvarsfulla och 
kapabla aktörer i ett arbete för jämlika och 
rättvisa livsvillkor. 

här har vi som pensionärsförbund ett  
stort ansvar. spF utser varje år årets mest  
seniorvänliga kommun. Vi tror att genom 
att lyfta fram föregångsexempel kan man 
inspirera andra kommuner att ta initiativ  
på området. men även fackförbunden 
måste få ett tydligare ansvar för att sprida 
information och forskning om attityder till 
äldre på arbetsmarknaden och arbeta  
aktivt för att motverka negativa attityder.

INfORMELLA HINDER PÅ ARBETSMARkNADEN 
ålDeriSm
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ett flertal studier har pekat på under-
representationen av äldre i massme-
dierna. om äldre syns i media är 
det oftast en negativ bild som pre-
senteras. karin lövgren, fil.dr. och 
folklivsforskare som studerat just 
hur äldre gestaltas i media, menar 
till och med att äldre i stort sett är 
medialt osynliga. Frånvaron av äldre 
i media och den negativa bilden 
som presenteras är problematiska 
eftersom det påverkar attityderna till 
äldre. 

här ser vi tre exempel på hur det 
kan se ut i svenska dagstidningar 
när man skriver om äldre i samband 
med arbetsmarknaden. dessa me-
diebilder behöver synliggöras och 
ifrågasättas i större utsträckning än 
vad som sker i dag. 

Även hur man mäter tittande och 
lyssnande på radio och tv bör ifråga- 
sättas. idag mäts detta nämligen 
endast på befolkningen mellan 9 och 
79 år. Vi tror att de i befolkningen 
som är över 79 år ser på tv och  
lyssnar på radio i stor utsträckning. 

som organisation för äldre ifråga- 
sätter vi hur public service tillgodo- 
ser våra medlemmars intressen. när 
tv och radio väljer att samtala kring 
äldrefrågor uttalas sig i första hand 
yngre. sällan ser och hör vi äldre 
som programledare på bästa sänd-
ningstid. 

spF anser därför att regeringen bör 
utöka statens medieråds ansvar till 
att även följa medieuvecklingen vad 
gäller bilden av äldre i media.

6 söndag mina pengar

160
kronor mindre i månaden får genomsnittspensionären ut år 2014 enligt Pen-
sionsmyndighetens nya prognos. Den allmänna pensionen beräknas bli sänkt 
med 1,4 procent. För 2015 spås en uppräkning med 0,4 procent och åren därpå 
med 2,3 respektive 2,9 procent. I år räknas pensionen upp med 4,1 procent.

Pensionär på halvtid 
Allt fler svenskar väljer att 
skjuta upp pensionen
Det ”dubbla” jobbskatte-
avdraget, som gäller från 
1 januari det år du ska fylla 
66, innebär att du kan jobba 
halvtid och ta ut pension på 
halvtid, och ändå få nästan 
lika mycket i plånboken som 
en heltidsarbetande 65-åring.

– Du tappar runt tio procent, 
säger Ylva Yngveson, privateko-
nom hos Swedbank som för GP:s 
räkning tittat på hur lönsamt ett 
fortsatt yrkesliv kan bli vid olika 
val av pensionsuttag.

Fortsätter du att jobba heltid 
till 67 är det förstås ännu mer 
lönsamt. På lönenivån 30 000 
innebär det att du får ut 1 470 
kronor mer efter skatt 
än en 65-åring.

För den som är an-
ställd gäller det att 
komma överens med 
arbetsgivaren om att 
man vill gå ner i ar-
betstid. Det finns ing-
en laglig rätt att jobba 
deltid. Att fortsätta 
arbeta heltid till 67, om man vill, 
är däremot säkrat i lagen om an-
ställningsskydd sedan 2001. 

Allt fler svenskar väljer att 
skjuta upp pensionen. Enligt sta-
tistik från Statistiska centralby-
rån, SCB, tredubblades andelen 
anställda 65–66-åringar mellan 
åren 2001 och 2009 till 14 procent. 
Gruppen som helhet arbetade 
dock färre timmar per vecka, än 
sina yngre kollegor.

Skälen att arbeta vidare varie-
rar, men många upplever att det 
blivit mer osäkert om de kommer 
att kunna leva på sin pension.

– Pensionssystemet ska vara 
självjusterande, vilket blir väl-
digt tydligt exempelvis genom 
hur livslängden påverkar utfal-
let, säger Ylva Yngveson.

– När livslängden ökar ska de 
intjänade pensionspengarna för-
delas på fler år. Vi får då ut min-
dre pension per månad. När sys-
temet konstruerades utgick man 
från livslängden för födda 1930. 
När vi nu beräknas leva längre 
är det upplagt för en senarelägg-
ning av pensionen. Men många 
är ju också friska längre och orkar 
kanske jobba längre än tidigare 
generationer. Besvärligare är det 
för dem som arbetat i tunga jobb 
och kroppen säger ifrån.

– Några generella råd går inte 
att ge. Var och en måste själv fun-
dera över när man ska gå i pen-
sion. Det handlar inte bara om 
inkomst, utan också om vilka 
utgifter man kommer att ha. Det 
är klokt att i god tid se över vilka 
kostnader man har när man inte 
längre jobbar, säger Ylva Yngves-
son.

Man kanSke inte äter lunch ute 
längre, om man gjort det tidiga-
re. Man har inte samma krav på 
kläder, inga resor till jobbet, inte 
a-kasseavgift, ingen eller lägre 
fackavgift, lägre försäkringspre-
mier, pensionärsrabatter ...

– Ta reda på hur din bostads-
kostnad kommer att se ut. Har 

du låga inkomster så 
att pensionen kanske 
hamnar under 16 000 
kronor och du inte har 
mer än högst 100 000 
kronor sparade, så 
kan du ha rätt till bo-
stadsbidrag. För dem 
som bor ihop tar man 
dock hänsyn till bådas 

inkomster.
Registerar du dig på minpen-

sion.se kan du själv se vad du får 
i allmän pension och tjänstepen-
sion. Där kan du också se hur du 
kan fördela pensionsuttagen så 
att du inte hamnar över gränsen 
för statlig skatt.

Vill du veta din skatt kan du gå 
in på skatteverket.se och klicka in 
på Räkna ut din skatt. Där kan du 
ta reda på din slutskatt, oavsett 
om inkomsterna gäller pension 
eller lön, eller både lön och pen-
sion.

att fortSätta arbeta efter 65 
innebär fortsatt intjänande av 
pension, oavsett om man börjat 
ta ut hela eller delar av den.

–  Behöver man förstärka kas-
san kan man, i första hand, ta ut 
den pension man inte har efter-
levandeskydd på. Inkomst- och 
tilläggspension har inte något 
efterlevandeskydd och den går 
att ta ut i andelar. Det kan också 
handla om en del av tjänstepen-
sion eller privat sparande. 

– Men ju längre man skjuter 
upp uttaget av pension desto 
högre blir månadsinkomsten 
den dag man slutar jobba, påpe-
kar Ylva Yngveson.

IngalIll löfgren
031-62 47 63 ingalill.lofgren@gp.se

SLUTLÖN VID 65 ÅR

SÅ MYCKET FÅR DU
KVAR I PLÅNBOKEN.
Beroende på om du
väljer att ta heltids-
pension vid 65 
eller jobbar 
vidare helt 
eller 
delvis.

30 000
KRONOR

20 000
KRONOR

40 000
KRONOR

Källa: Swedbank Grafik: LARS ARVESTÅLBild: SCANPIX

Fotnot: Förenklad beräkning. 
2012 års skatteregler, k-skatt 
32,97 kr inklusive kyrkoavgift. 
Pension på helårsbasis.

Ylva YngveSon.

•	... och så 
 mycket får du 
om du fortsätter 
 jobba heltid  
till 67*
lön  efter skatt
20 000  17 120
30 000  23 770
40 000  29 390

* Jobbskatteavdraget för pensio-
när gäller från 1 januari det år du 
ska fylla 66.

Maria Landeborn:  
”Kvinnorna gör det enkelt för sig  
och sätter in pengarna på 
 sparkontot.”

Privatekonomen på SBAB Bank noterar könsskillnader i 
hanteringen av pengar och pekar på att männen är mer 

aktiva, placerar pengarna i aktier och fonder, eller minskar 
sina lån genom att amortera.

•	Så mycket 
får du kvar  
i plånboken 
Grafiken visar vad du får 
kvar efter skatt som om du 
väljer att ta heltidspension 
vid 65 eller om du  
jobbar vidare helt  
eller delvis.

Vestmanlands Läns Tidning, 10 april 2013

folkbladet, 23 februari 2013

Göteborgs-Posten, 27 januari 2013
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spF anser att arbetslivet ska vara öppet 
för alla som kan och vill arbeta, oavsett 
ålder. den som är 67 år och vill fortsätta 
arbeta möter idag både formella hinder i 
form av lagar och regler på arbetsmark-
naden men även av informella hinder som 
ålderism. 

en höjning av åldersregeln i las från 67 år 
till 69 år är ett steg för att öppna upp  
arbetsmarknaden för äldre. men vi anser 
att det är tvunget att gå längre: 

• regeringen bör underlätta äldres  
möjligheter till arbete genom förebygg- 
ande åtgärder. samt se över och för- 
enkla den lagstiftning, avtal och andra 
regler sommotverkar att fler äldre kan 
fortsätta arbeta så länge de vill och 
kan. 

• arbetsmarknaden måste bli mer flexibel 
för äldre. exempelvis måste rätt till  
 
 

deltid eller ändrade arbetsuppgifter  
kunna erbjudas i slutet av ett arbetsliv 
så att fler kan jobba längre. 

• Fackförbunden måste få ett tydligare 
ansvar för att sprida goda exempel på 
hur äldre kan bidra till att få in yngre på 
arbetsmarknaden och för att aktiv  
arbeta för att motverka negativa  
attityder till äldre på arbetsmarknaden.

• alla arbetsgivare bör ha en strategi  
för hur de ska behålla äldre på arbets- 
platsen. spF anser att de annars, som 
i den franska modellen, ska bestraffas 
med ekonomiska sanktioner. 

• regeringen bör också utöka statens 
medieråds ansvar till att även följa  
medieutvecklingen vad gäller bilden  
av äldre i media. 

SLUTSATSER

• eu-kommissionen (2012), eurobarometer 76.2 aktivt åldrande
• Framtidskommissionen mårten blix (2013), Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen
• nilsson & Jönson (2010), Äldre i massmedierna: osynliga eller förknippade med problem
• pensionsmyndigheten (2012:2), arbetsgivarens attityd till äldre arbetskraft 
• sou (2012:28), längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre 
• sou (2013:25), åtgärder för ett längre arbetsliv 
• http://www.generationsproject.eu/
• http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingidtoshow=14379556

kÄLLOR



Rapporten ingår i SPf:s handlingsprogram mot ålderism och syftar till att underlätta för SPf:s medlemmar 
att fortsätta vara yrkesaktiva efter sin pensionering. Med ålderism menas ”fördomar eller stereotypa föreställ-

ningar, som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”.


