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Bridge employment
– ett fortsatt arbetsliv
Många som fortsätter jobba efter 67 tar anställning i något av de
tjänsteföretag vars affärsidé är just äldre personers arbete. God hälsa
är en förutsättning och ekonomisk vinning ett viktigt incitament —
i kombination med viljan att söka utmaningar och bekräftelse.
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I

Sverige präglas samhällskontexten av förlängd
hos arbetsgivaren upphör vid utgången av den
livslängd, förbättrat hälsotillstånd, mindre
månad man fyller 67 år, till dess att man bestämfysiska arbetskrav, förändringar i socialförsäkmer sig för att gå i pension. Det finns tre vägar
ringsregler (där förskjutning av pensioneringen
att genomföra bridge employment, där man kan
premieras) men också demografiska trender som
fortsätta att arbeta:
ger ökat tryck på finansieringssystemen.
1) för samma arbetsgivare som
Pensionssystemet har förändrats från
tidigare, men genom visstids eller
ett system där största ansvaret för
timanställning, så kallad career
rimlig pensionsnivå tillskrevs
employment
”Tre fjärdedelar
samhället, till ett system där
2) för annan arbetsgivare
instämde helt i att
individen får ta större ansvar
3) som egen företagare.
de genom sitt arbete
för sin framtida pensionsnivå.
I den här artikeln kommer
får stimulans som
Därför kommer incitamenten
vi att se närmare på en grupp
berikar dem.”
när det gäller att arbeta längre
som valt att arbeta för en annan
öka på individnivå.
arbetsgivare efter uppnådd penMen hur ska det möjliggöras
sionsålder, Veteranpoolen ab, men
och för vem är det möjligt? Vid 67
först några rader om bridge employår upphör per automatik all tillsvidare
ment generellt.
anställning hos arbetsgivaren, enligt lagen om
anställningsskydd, las, så vad återstår då för dem
FÖR ATT BRIDGE EMPLOYMENT ska vara möjlig
som både kan och vill arbeta längre?
krävs att tre organisationsnivåer är i synergi och
Bridge employment handlar om att utföra
inte motverkar varandra, se figur på nästa sida.
betalt arbete från det att en tillsvidareanställning
Individen måste ha förmåga och vilja att arbeta
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Arbetsgivare
(meso)

Bridge employment

Samhällskontext
(makro)
Individ
(mikro)

Bridge-employment som
resultatet av tre sam
verkande systemnivåer:
meso, mikro, makro.

längre, medan arbetsgivare och samhällskontext ter uppnådd pensionsålder erbjuder god ersättmåste erbjuda möjligheter och förutsättningar
ning och visar uppskattning för de anställdas
för att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Men erfarenhet och kompetens. De erbjuder också
hur ser det egentligen ut?
bra arbetsmiljö, flexibel arbetstid, hälsofrämjanAv en nyligen genomförd litteraturöversikt
de insatser och möjligheter att upprätthålla och
av internationell forskning om bridge
förnya kompetens.
employment framkommer att de
Men det finns också ”bortsom arbetar efter uppnådd penmotande” arbetsplatser som
”De som arbetar
sionsålder har några saker gepräglas av stress, höga fysiska
efter
uppnådd pensions och kognitiva arbetskrav, brismensamt. De är vid god hälsa,
ålder har god hälsa,
är intresserade av att tjäna
tande socialt stöd och negativa
intresse
av att tjäna
pengar, har bra utbildning och
attityder – till exempel att
pengar, bra utbildning
en kompetens som efterfrågas
äldre arbetstagare är teknikfioch kompetens som
på arbetsmarknaden. Andra
entliga, mer utsatta för arbetsefterfrågas.”
bakomliggande orsaker kan
platsolyckor och mindre villiga
vara mer socialt betingade, som
att anamma ny kunskap.
att upprätthålla grupptillhörighet,
roller och aktiviteter, eller att maka/
MÅNGA FÖRETAG ERBJUDER och orgamake fortfarande arbetar. Men det finns också
niserar lönearbete för pensionärer. Ett av de
en grupp med låg utbildningsnivå och låglönestörre är Veteranpoolen ab med inte mindre
jobb som måste arbeta av ekonomiska skäl för
än 41 lokalkontor utspridda över hela landet.
att pensionen inte räcker till.
Under 2017 hade 4 157 veteraner någon form
Arbetsplatser som behåller sina anställda efav uppdrag i varierande omfattning för företa45
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get. Av de 3 594 veteraner som har registrerad
e-postadress hos företaget deltog 1 731 i 2017
års medarbetarenkät. Vilka är de som väljer
denna arbetsform och varför? Hur och med vad
arbetar man?
Bland de veteraner som svarat på enkäten
är 40 procent kvinnor och 60 procent män.
De flesta befinner sig i åldersspannet 65–76 år
men med ett kluster runt 68 år. Flertalet har
gymnasie- eller högskoleexamen och är sambo
eller gifta. Flest uppdrag utförs åt privatkunder,
men det förekommer också företagstjänster. Intressant nog säger de flesta att de uppdrag man
utför inte liknar dem man utfört i sitt tidigare
yrkesliv, men att man genom sina uppdrag i stor
utsträckning får uppskattning för sitt yrkeskunnande.
DE VANLIGASTE privattjänsterna

handlar om städuppdrag, trädgårds- och hantverkstjänster.
För tjänster åt företag tillkom-
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