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REMISSVAR (S2012/3111/SF) 

Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre 
att arbeta längre, SOU 2012:28 

 

Saco har tagit del av Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, 
längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre, SOU 
2012:28.  

Saco delar utredningens utgångspunkt i att bra möjligheter och incitament att 
arbeta högre upp i åldrarna är viktiga förutsättningar för att långsiktigt 
bibehålla och förbättra äldres välfärd.  

Saco anser precis som utredningen att förutsättningarna för att åstadkomma 
senare arbetsmarknadsutträden har förbättras. Genomsnittligt sett har vi blivit 
både friskare och smartare allt längre upp i åldrarna. Kort sagt finns idag en 
stor och i arbetsmarknadssammanhang ofta dåligt utnyttjad kompetensreserv. 
Utredningens inriktning mot åtgärder som minskar tidiga utträden och 
pensioneringar är därför både viktig och riktig.  

Saco delar utredningens uppfattning att pensionsregler och 
pensioneringsnormer är några av de viktigaste faktorerna för besluten att sluta 
arbeta och pensionera sig. Det är därför viktigt att fullfölja den väg som 
utredningen slagit in på, nämligen att överväga hur de åldersrelaterade 
reglerna i det allmänna pensionssystemet och kringliggande allmänna 
socialförsäkringar kan anpassas för ett längre arbetsliv.  

Utredningens gransknings- och jämförelsearbete när det gäller 
tjänstepensionsavtalens olika regelverk är en nyttig genomgång och kommer 
att komma parterna till nytta i det förhandlingsarbete som kommer att följa i 
spåren av ändrade allmänna försäkringar. Saco delar utredningens uppfattning 
att tjänstepensionsavtalens olikartade utformning ibland kan verka 
rörlighetsbegränsande på arbetsmarknaden. En given facklig målsättning är 
därför att byte av arbetsmarknadssektor helst inte bör får orimliga 
konsekvenser för individens tjänstepension. En annan naturlig målsättning är 
att individer har så stora möjligheter som möjligt att välja pensionsålder själva, 
och att arbete i högre åldrar inte missgynnas ekonomiskt.  

Saco vill samtidigt understryka vikten av att inte rucka balansen i den svenska 
modellen. Den svenska modellen bygger på ett slags maktfördelning mellan 
lagstiftaren och de parter som tecknar kollektivavtal. En viktig idémässig grund 
för modellen är att riksdagen stiftar lagar som ger det ramverk inom vilket 
avtalsparterna självständigt sluter avtal. De båda kärlen, lag respektive avtal, 
kommunicerar visserligen, men modellen bygger på att parterna inom lagens 
gränser ska ha frihet att teckna avtal. 

När det gäller det kollektivavtal som tecknats om tjänstepension, sjukdom, 
olycksfall mm är merparten av dessa i regler konstruerade för att komplettera 
de allmänna systemen. Även om lagstiftaren inte ska påverka/tvinga 
avtalsparterna i en viss riktning (då inte ens de statliga avtalsparterna) så är det 
givet att avtalsparterna påverkas i samma ögonblick som de allmänna systemen 
förändras.  
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Saco vill mot bakgrund i detta understryka att det är viktigt att utredningen i 
sitt fortsatta arbete lär sig spela pensions- och socialförsäkringspianot utan att 
rucka den viktiga balans som utgör den svenska modellen. Vi tar därför 
tacksamt del av utredningens analyser av tjänstepensionsavtal och övriga 
avtalsförsäkringar, men vill varna för att övertydliga signaler om vilka villkor 
som borde förändras och hur snarare kan försvåra partsarbetet än göra det 
enklare. Det är viktigt att inse att de krävs att både fack och arbetsgivare tycker 
att en viss förändring är önskvärd för att den ska bli av. I parternas 
förhandlingsspel är alla förändringar på något vis förknippade med en 
alternativkostnad. Om med- och motparter är mindre sugna på att uppnå ett 
visst resultat blir just det resultatet dyrare att nå. De premier som går till 
tjänstepension och övriga avtalsförsäkringar kommer ur det löneutrymme som 
parterna förhandlar om.   

Saco vill i detta sammanhang även varna för att lagregleringar som upphäver 
förmåner som avtalsparterna kommit överens om alltid får stora konsekvenser. 

Saco anser i likhet med utredningen att ändrade pensionsnormer är helt 
avgörande. Det kan förefalla som en paradox att vi jämfört med tidigare 
generationer idag bara marginellt jobbar längre upp i åldrarna när vi 
genomsnittligt sett både lever längre och är friskare som äldre. Paradoxens 
förklaring hänger givetvis samman med de mentala åldersgränser som var och 
en bär inom sig. Pensionsnormerna påverkar vad vi anser vara en rimlig 
pensionsålder och spelar roll för hur vi överhuvudtaget ser på äldrearbetskraft. 
Det handlar om vad vi anser att äldre arbetskraft kan prestera och hur äldre 
arbetskraft kan anpassa sig och utvecklas i exempelvis nya arbetsuppgifter.  

Extremen är naturligtvis den klassiska stereotypen ”proppen Orvar”, dvs. den 
äldre medarbetaren som alla i omgivningen väntar på ska gå i pension så att 
någon som är yngre, underförstått mer kompetent, ska kunna ta hans plats. 
Stereotyper som den om Orvar bidrar antagligen till våra föreställningar om 
när det är dags att lämna arbetslivet. Konsekvensen blir att ett alltför långt 
kvardröjande i arbetslivet kort sagt blir förknippat med något slags tabu.  

Sannolikt är det bland annat uppfattningarna om vad äldre arbetskraft duger 
till och har potential att bidra med som vi kan ser spår av när vi studerar hur 
normala ålderslöneprofiler brukar gestaltat sig. Typiskt sett planar de nämligen 
ut eller kan rent av avta något från och med åren kring femtio. Frågan är vad 
som är förklaringen till det. Finns något slags glastak som börjar ge sig till 
känna åren kring femtio? Är det så att det finns illa underbyggda uppfattningar 
om att yrkesverksamma över femtio inte kan utvecklas, inte är anpassningsbara 
och inte är värda att investera i som slår igenom? Vi vet att äldre arbetskraft 
mer sällan byter arbeten än yngre. Är det så att äldre arbetskraft helt enkelt får 
färre jobberbjudanden än yngre? En förklaring till äldres lägre rörlighet skulle 
naturligtvis kunna vara att äldre helt enkelt är mer nöjda med sitt jobb jämfört 
med yngre, att en större andel hittat rätt? Eller hänger den lägre rörligheten 
samman med nyss nämnda förväntningar om äldres förmågor och potential? 
Intressant är även hur möjligheterna till befordran påverkas av att bli äldre. 
Hur ser vi egentligen på äldre som chefer?  

Det är naturligtvis inte så att det finns en enskild förklaring till varför äldres 
möjligheter till utveckling i arbetslivet tycks minska efter femtio, men det går 
inte att utesluta att det till del handlar om attityder som dröjt sig kvar från en 
tid när vi normalt sett faktiskt inte levde särskilt många år efter pension.  

Ett viktigt konstaterande är att åldersdiskriminering inte bara är ett problem 
för dem som drabbas utan för arbetsplatsen och hela vårt samhälle, eftersom 
det leder till ett underutnyttjande av potentialen hos en stor mängd 
yrkesverksamma och kan innebära att de lämnar arbetslivet tidigare än vad 
som är bra.  
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Vilka är då våra möjligheter att göra något åt problemen? Att angripa och 
förändra attityder och föreställningar som är starkt förknippade med identitet 
och självbild är antagligen inte det lättaste. Vissa delmål kan säkert uppnås 
genom att man förändrar en del av de faktiska åldersgränser som idag 
bestämmer och påverkar när det är dags att lämna arbetslivet. Utredningen är 
inne på detta spår och Saco stödjer det. Saco anser dock att ett viktigt 
forsknings- och utredningsområde gäller utforskandet av det eller de osynliga 
glastak som håller äldre arbetskraft tillbaka. 

Ett annat viktigt område som utredningen uppmärksammat handlar om våra 
möjligheter att själva se till att vi får den nödvändiga kompetensutveckling som 
kanske är förutsättningen för att inte lön och karriär ska pausa efter femtio för 
att dryga tiotalet år senare upphöra helt.  

Saco konstaterar här att möjligheterna att studera och framförallt finansiera 
studier idag är ytterligt begränsade för den som har några år på nacken. Från 
45 års ålder till och med 54 minskar antalet veckor som man har rätt att ta 
studielån. Från och med 55 är det inte möjligt att få varken lån eller bidrag. En 
första fråga är huruvida dessa tidsgränser är förenliga med livslångt lärande. 
Frågan är också om det vid sidan om ordinarie system för studiefinansiering 
behövs andra alternativ.  

Även om pensionsåldersutredningen har rätt i sitt konstaterande att 
arbetsförhållandena över tid generellt sett har blivit bättre är ett väl fungerande 
och systematiskt arbetsmiljöarbete en nyckelfaktor i arbete för ett längre 
arbetsliv. En bra och uthållig fysisk och psykosocial arbetsmiljö är avgörande 
om vi vill stärka viljan och förmågan att jobba mer och längre upp i åldrarna.  

Med stigande ålder begränsas successivt många av våra fysiska förmågor. Med 
stigande ålder blir vi också skörare i kroppen och därmed ökar risken att vi vid 
exempelvis felbelastning ådrar oss olika skador. Med ett långt liv i ryggen har 
de flesta också hunnit samla på sig en och annan skavank och förslitning som 
på olika vis kan hindra oss i vårt arbete. Det fysiska arbetsmiljöarbetet handlar 
idag mycket om att eliminera problem, det är viktigt och mycket jobb återstår. 
Men vi bör även fråga oss om det kan finas sätt att organisera arbetet smartare. 
Är det optimalt att exempelvis en undersköterska alltid är en undersköterska 
oavsett hur lång erfarenhet han eller hon har. Bör den 55-årige kollegan ha 
exakt samma sysslor som den 25-årige? Så är nämligen fallet i många av dagens 
yrken. Ett verkligt uthålligt arbetsliv kanske kräver nya uthålligare sätt att 
organisera arbetet, går det?  

Medan den fysiska arbetsmiljön blir viktigare och mer utslagsgivande ju äldre 
vi blir är den psyksociala arbetsmiljön lika viktig hela vägen.  

För att man mentalt ska orka och känna lust att gå till jobbet är det naturligtvis 
mycket som är viktigt. Även om svaren på vad som motiverar oss antagligen 
ofta är högst individuella så finns det några saker som för de flesta sannolikt 
spelar relativt stor roll. En sådan är naturligtvis kamratskap och 
arbetsgemenskap på arbetsplatsen. En annan är känslan med eller 
tillfredställelsen över att utföra något meningsfullt - att ha en funktion och att 
därmed kunna känna sig ”nyttig” för något eller någon. En tredje drivkraft kan 
vara möjligheten att utvecklas intellektuellt i arbetet. En fjärde och en femte 
inspirationsfaktor kan vara möjlighet till karriärmässig och inte minst 
lönemässig utveckling.  

Saco anser att utredningen i det fortsatta arbetet bör se över kunskapsläget inte 
minst när det gäller den här typen av subtila faktorer som är viktiga för att det 
ska kännas kul att satsa på jobbet.    

Ju bättre vi trivs på jobbet, ju friskare vi är och ju färre både mentala och 
fysiska skavanker och förslitningar vi har desto bättre chanser har vi att höra 
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till dem som i framtiden inte bara vill utan också kan jobba längre upp i 
åldrarna.  

Om målet är att det ska kunna gälla för så många som möjligt så är det givet att 
vi måste börja tidigt i åldrarna. Vill vi hushålla med arbetskraften och se till att 
den räcker längre och tillförlitligare så måste vi se till att arbetsmiljön är bra 
redan för dem som är nya på arbetsmarknaden. Det handlar om att inse att 
arbetsmiljöarbete inte först och främst är något man gör för dem som inte 
längre orkar prestera fullt utan är ett verktyg för att merparten ska räcka längre 
och inte slitas ut. Det handlar om att verka för ett hållbart och uthålligt 
arbetsliv. När väl en medarbetare gått in i väggen är det antagligen oftast 
väsentligt svårare, dyrare och mer tidskrävande att hjälpa honom eller henne 
tillbaka i jämförelse med de insatser som hade behövts för att förebygga. Det är 
här det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommer in. 

Yttrandet från Lärarnas Riksförbund biläggs. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Göran Arrius 

   Ossian Wennström 

 


