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ArbetsKraft i Skåne
• Interventionsprojekt/arbetsplatsprojekt
• Kommunal omsorgsverksamhet samt små och
medelstora företag (SME)
• 17 deltagare: chefer och HR
– dessa 17 deltagare har i sin tur ca 350 medarbetare som de arbetar med
för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar

ArbetsKraft utgick från swAge-modellen

Organisatoriska åtgärdsområden
• Åtgärder för bra fysisk och mental hälsa och
återhämtning
• Åtgärder för god privatekonomi
• Åtgärder för social inklusion, delaktighet och tillit (trust)
• Åtgärder för ökad motivation, utveckling av förmågor
och kunskap
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Projekt på arbetsplatserna
under interventionsprojektet
ArbetsKraft i Skåne:
• 30 åtgärdersidéer som påbörjats eller införts
utifrån behovsinventering i hemmaverksamheterna

Åtgärder för:
fysisk och mental hälsa och återhämtning

• Uppmärksamma tidigt hur ålder påverkar risker,
hälsa och förmåga i olika arbetssituationer – rikta
insatser utifrån detta (för 50+)
• Sprida att det är viktigt att nyttja
friskvårdsbidraget – en chefsuppgift!!! – utan att
kränka individens integritet

Åtgärder för:
fysisk och mental hälsa och återhämtning

• Bilda samverkansgrupp för att påverka fysisk
och mental arbetsbelastning

• Fokusera mer på vad som fungerar och är
bra i arbetsmiljön

Åtgärder för:
fysisk och mental hälsa och återhämtning

• Skapa handlingsplan för återhämtningstid
• Arbeta för beslut om att införa 80/90/100
projektet i hela kommunen
• Låta anställda välja fritt hur de förlägger halva
arbetstiden
• Se till att alla tar små pauser varje timme

Åtgärder för:
fysisk och mental hälsa och återhämtning

• Hälsofrämjande arbetsplats! - Vad innebär det
i det dagliga arbetet
• Uppmärksammar friska och hälsosamma
arbetsplatser bättre

Åtgärder för:
säker privatekonomi

• För att hålla ett helt arbetsliv - inventera vad
de som orkar har gjort
• Företagshälsovården särskilt arbeta med 60+

Åtgärder för:
säker privatekonomi

• Trygga personalbehovet
• Undanröjt organisatoriska hinder för att de
som vill kan arbeta efter 67+

Åtgärder för:
delaktighet, social inklusion, stöd, support och tillit

• Införa ”Åldersmedvetet ledarskap” i
chefsutvecklingsprogram
• Införa ett åldersperspektiv i det Systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM)
• Punkt i medarbetarsamtal - Hur kan det
fortsatta/förlängda arbetslivet underlättas

Åtgärder för:
delaktighet, social inklusion, stöd, support och tillit

• Att cheferna ska få rimligt antal medarbetare
under sig för att få möjlighet att bedriva ett
gott ledarskap
• ”Attraktiv arbetsgivare för alla åldrar”

Åtgärder för:
delaktighet, social inklusion, stöd, support och tillit

• Ha kul och god gemenskap på arbete
• Inventera – ”När trivs vi?” Åtgärd- ”Då gör vi så!”
• Uppdrag till chefer och HR: År 2026 ska 75 % av
alla pensionsavgångar ske vid 69 års ålder

Åtgärder för:
ökad motivation, utveckling av förmågor och kunskap

• Uppmuntra till att anställda utvecklar sina
förmågor och stärka vad som är bra istället för att
fokusera på det dåliga
• Tillgång till kompetensutveckling utifrån
pedagogiska behov och oavsett ålder
• Möjlighet till att delta i projekt på arbetsplatsen
oavsett ålder

Åtgärder för:
ökad motivation, utveckling av förmågor och kunskap

• Utbildning och ständig uppdatering om vad den
anställde skall tänka på vid rutinarbete, tunga lyft,
riskfyllt arbete, hot och våld, ergonomi och
belysning, etc.

Åtgärder för:
ökad motivation, utveckling av förmågor och kunskap

• Handledarskap/mentorskap för
kompetensöverföring mellan generationerna
– Äldre anställda får uppdrag att ta hand om
nyanställda
– Äldre och yngre sitter ner tillsammans och löser
problem på/i arbetet utifrån ”case”
– Reflektionstimme vid dagens/veckans slut.

Organisatoriska åtgärdsområden
• Åtgärder för bra fysisk och mental hälsa och
återhämtning
• Åtgärder för god privatekonomi
• Åtgärder för social inklusion, delaktighet och tillit (trust)
• Åtgärder för ökad motivation, utveckling av förmågor
och kunskap

Nilsson K. Organizational measures and strategies for a sustainable working to an older age.

Tack!
Kerstin Nilsson
Docent, Dr.med. & Fil.Dr., MPH

http://www.swAge.org/
kerstin.nilsson@med.lu.se
research.swage@gmail.com

Referenser “Hållbart arbetsliv för alla åldrar” och swAge-modellen:
1.

Nilsson K. Conceptualization of ageing in relation to factors of importance for extending working life – a review.
Scandinavian Journal of Public Health 2016; 44: 490–505.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494816636265

2.

Nilsson K. Östergren P-O. Kadefors R. Albin M. Has the participation of older employees in the workforce increased?
Study of the total Swedish population regarding exit working life. Scandinavian Journal of Public Health 2016; 44: 506–
516. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494816637262

3.

Nilsson K. Interventions to reduce injuries among older workers in agriculture: A review of evaluated intervention
projects. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation 2016:17;55(2):471-480.
http://content.iospress.com/articles/work/wor2407

4.

Nilsson K. Rignell-Hydbom A. Rylander L. Factors influencing the decision to extend working life or to retire. Scand
Journal of Work Environment & Health. 2011; 37(6):473-480.
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3438-6

5.

Nilsson K. Why work beyond 65? Discourse on the decision to continue working or retire early. Nordic Journal of
Working Life Studies 2012; 2(3):7-28. http://www.nordicwl.com/nilsson-2012-why-work-beyond-65-discourse-on-thedecision-to-continue-working-or-retire-early/

6.

Nilsson K. Rignell-Hydbom A. Rylander L How is self-rated health and diagnosed disease associate with early or deferred
retirement: a cross sectional study with employees aged 55-64. BMC Public Health 2016;16:886 DOI 10.1186/s12889016-3438-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5000415/

7.

Nilsson K. Pinzke S. Lundqvist P. Occupational Injuries to Senior Farmers in Sweden: Journal of Agricultural Safety &
Health. 2010; 16(1):19-29. http://pub.epsilon.slu.se/8730/2/nilsson_et_al_120424.pdf

8.

Nilsson E. Nilsson K. Time for Caring? Elderly care employees’ occupational activities in the cross draft between their
work priorities, “must-do’s” and meaningfulness. International Journal of Care Coordination. 2017.
http://journals.sagepub.com/eprint/gZYkPQqDR8FTqYrRCUJc/full

9.

Pinzke S. Nilsson K. Lundqvist P. Farm tractors on Swedish public roads

--age-related perspectives on police reported incidents and injuries. Work 2014;49(1):39-49
http://content.iospress.com/articles/work/wor01767
9.

Nilsson K. Active and healthy ageing at work. - A qualitative study with employees 55-63 years and their managers.
Open Journal of Social Sciences, 2017;5:13-29. http://file.scirp.org/pdf/JSS_2017063011445057.pdf

10. Nilsson K. The Influence of Work Environmental and Motivation Factors on Seniors’ Attitudes to an Extended Working
Life or to Retire. A Cross Sectional Study with Employees 55 - 74 Years of Age. Open Journal of Social Sciences,
2017;5:30-41. http://file.scirp.org/pdf/JSS_2017071013594273.pdf
11. Pinzke S. Nilsson K. Lundqvist P. Tractor accidents in Swedish traffic. Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 2012;41:5317-5323.

12. Nilsson E. Nilsson K. The Transfer of Knowledge between Younger and Older Employees in the Health and Medical
Care: An Intervention Study. Open Journal of Social Sciences, 2017;5:71-96.
http://file.scirp.org/pdf/JSS_2017071114311741.pdf
13. Nilsson K. Pinzke S. Occupational Accidents Among Elderly Farmers in Sweden. Work: A Journal of Prevention,
Assessment and Rehabilitation, 2012;41:5324-5326.
14. Kadefors R. Nilsson K. Rylander L. Östergren P-O. Albin M. Work life length in different occupations: A Swedish
population study. Ageing & Society. DOI: 10.1017/S0144686X17000083 (accepted for publication 20161219).
15. Nilsson K. Äldre medarbetares attityder till ett långt arbetsliv. Skillnader mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården. Arbetsliv i omvandling 2006;10:1-69 http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2006/aio2006_10.pdf
16. Nilsson K. Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? En studie av anställda inom hälso- och sjukvården. Arbete och
hälsa 2005;14:1-35. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4345/1/ah2005_14.pdf

17. Nilsson K. Managers’ attitudes to their older employees - a cross-sectional study. Work: A Journal of Prevention,
Assessment and Rehabilitation

20. Nilsson K. Kadefors R. Rylander L. Östergren P-O. Albin M. Work related disorders and retirement in the six most
general professions for Swedish men 55-64 years.
A five year follow-up study.
20. Caffaro F. Lundqvist P. Micheletti Cremasco M. Nilsson K. Pinzke S. Cavallo E. Being a farmer at old age: an
ergonomic analysis of work-related risks in a group of Swedish farmers aged 65 and over. AgroMedicin
21. Nilsson K. Occupational health, work environment and work-related disorders as a cause of early retirement in
Sweden – a total population based study
22. Hovbrandt C, Håkansson C. Karlsson G. Albin M, Nilsson K. Prerequisites and older workers’ driving force behind
an extended working life.
23. Hörnstedt K. Nilsson K. Albin M. Håkansson C. Employers’ perceptions of older workers and an extended working
life in Sweden.
24. Blomé M. Borell J. Håkansson C. Nilsson K. Ageing in different work organisations: municipality organisations, big
private companies and SME.
25. Gyllensten K. Wentz K. Håkansson C. Nilsson K. Elderly workers’ motivation for retirement or an extended working
life. With particular focus on assistant nurses working in the elderly care sector.
26. Nilsson K. Kadefors R. Rylander L. Östergren P-O. Albin M. Work related disorders and retirement in the six most
general professions for Swedish women 55-64 years. A five year follow-up study.

27. Nilsson K. Pension eller arbetsliv? Malmö, Swedish National Institute in Working life.2005.
28. Nilsson K. The ability and desire to extend working life. In Vingård E. (ed.) Healthy workplaces for men and
women in all ages. Arbetsmiljöverket 2017

30. Nilsson K. Bäst före datum på arbetskraften? – olika åldersbegrepps betydelse för äldre i arbetslivet In Krekula C.
Johansson B. (eds.) Introduktion till åldersstudier. Lund: Studentlitteratur. 2017.
31. Nilsson K. Att kunna och att vilja arbeta längre. In Vingård E. ed. Friska arbetsplatser för män och kvinnor alla
åldrar. Stockholm: Swedish Work Environment Authority, 2016:8;36-59.
32. Nilsson K. Wadensjö E. Bodin T. Albin M. The Swedish National report on Sustaniable Working life in Old Age. In
Melchior Poulsen O. (Ed.) Nordic Council of Ministers Report on: The impact of the working environment on work
retention of older workers
33. Nilsson K. Attitudes of managers and older employees to each other and the effects on the decision to extend
working life. In Ennals R & Salomon R H (eds.) Older Workers in a Sustainable Society. Peter Lang Verlag. Frankfurt
am Main. 2011.
34. Nilsson K. Kön och ålderspension – en tvärsnittstudie om skillnader mellan män och kvinnor i att kunna och vilja
arbeta till 65 år eller längre. Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet: Rapport nr 4/2015.
35. Nilsson K. Pinzke S. Does Ageing increase the risk to Occupational Accidents? In: Albin M. et al. (eds.) The Work
Environment - Impact of Technological, Social and Climate Change. Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie, nr
2011:45(5)
36. Nilsson K. Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences.
2011:37.
37. Nilsson K. Pinzke S. Äldre lantbrukares olycksrisker. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2011:22.
38. Nilsson K. Organizational measures and strategies for a sustainable working to an older age.

39. Nilsson K. Kön, arbetsliv och ålderspension. I Kadefors R. (red.) Uppdragsrapport till den svenska
regeringen angående: Den äldre arbetskraften. Stockholm: Swedish National Institute of Working life.
2007.

40. Nilsson K. Man kan inte klara hur mycket som helst! – Chefens syn på arbetsmiljön och dess betydelse
för personalens hälsa inom Försäkringskassan. Malmö, Swedish National Institute of Working life. (2004)
41. Bengtsson E. Nilsson K. Äldre medarbetare. Malmö, Swedish National Institute of Working life. 2004.
42. Nilsson K. Chefers attityder till äldre medarbetare inom kommunen. Stockholm: Swedish National
Institute of Working life, 2007:4.

43. Nilsson K. Arbetstillfredsställelse hos äldre läkare och sjuksköterskor. Malmö: Swedish National Institute
of Working life, 2003.
44. Nilsson K. Förlängt arbetsliv – En litteraturstudie av faktorer med betydelse för förlängt arbetsliv som
alternativ till tidig pensionsavgång. Malmö: Swedish National Institute of Working life, 2003.
45. Nilsson K. Pension eller arbetsliv? Malmö, Swedish National Institute in Working life. 2005
46. Nilsson K. Kunskapslabbet i Trelleborg – ett projekt om överföring av erfarenhetskunskap mellan
kommun- och landstingsanställda samt mellan generationerna. Lund: FoU Skåne, 2007:1.
47. Nilsson K. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement
decision. Doctoral Dissertation Series 2013:4. Faculty of Medicine, Lund University.
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3913230/3346493.pdf

