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.. inledning

är det rimligt att vår ålder spelar in när vi söker jobb, vill klättra i  
karriären eller byta bransch? 

Nej, det tycker inte vi! Vi på TRR hävdar att kompetens slår ålder i alla lägen och 
arbetar därför mot åldersdiskriminering och den fixering vid ålder som råder på 
arbetsmarknaden i dag.

En del i arbetet för att motverka åldersnojan på den svenska arbetsmarknaden är att 
ge ut den här boken. Syftet är att lyfta frågan och öppna upp för diskussioner. 

I boken berättar sex personer, en representant från varje årtionde, om hur de ser på 

alderS-
nojan!



Strunta i

7

sin egen ålder, både nu och tidigare i livet, samt vilken roll de tycker åldern spelar i 
yrkeslivet. 

Det är intressant läsning där professor Bodil Jönsson vill ta bort fulstämpeln från 
att vara gammal och unga entreprenören Saana Azzam anstränger sig för att få ta sin 
plats runt ett styrelsebord. 

Olika åldrar har olika utmaningar, det är självklart. Det viktiga är att åldern, en 
siffra på ett papper, inte avgör i valet att rekrytera eller befordra någon.

För att ta reda på fakta om hur det ligger till med åldersnojan har TRR Trygghets-
rådet tagit initiativet till en undersökning bland 1053 svenskar mellan 18 och 65 år. 
Resultatet är anmärkningsvärt. En tredjedel av dem som söker jobb har upplevt att 
deras ålder är ett problem, främst i de yngsta och äldsta ålderskategorierna, samt 
bland dem som är arbetslösa. 

Drygt hälften av alla tillfrågade anser att åldersfixeringen på arbetsmarknaden har 
ökat de senaste fem åren. 

2009 Fick Sverige en lag som förbjuder åldersdiskriminering i  
arbetslivet. Men diskriminering är i många fall svår att påvisa. Vi har valt att använda 
termerna ”åldersfixering” om den situation som råder på arbetsmarknaden och  
”åldersnoja” om den känsla som många känner igen sig i – känslan av att vara i fel 
ålder nästan oavsett hur gammal man är. Det är något som TRR vill motarbeta och ta 
upp till diskussion.   

Utifrån TRRs perspektiv bygger åldersfixering och åldersnoja onödiga hinder, 
såväl vid en rekryteringssituation, som för att få väl fungerande arbetsgrupper och 
goda resultat. 

Förhoppningen är att den här boken väcker din lust att reflektera, diskutera och 
motverka åldersnojan på den svenska arbetsmarknaden...

alderS-
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ompetens bör vara det viktigaste för att få ny anställning. 
Den som har rätt kompetens är per definition anställningsbar. Det 

anser Calle Leinar, VD för TRR Trygghetsrådet. 
– Många håller med om att kompetens är viktigare än  
ålder, men trots det visar den undersökning som TRR 

har tagit initiativet till, att så många som drygt hälf-
ten av de tillfrågade tycker att åldersfixeringen på 

arbetsmarknaden har ökat de senaste fem åren. För alla parter – arbetsgivare, re-
kryterare och arbetssökande – är det viktigt att undvika åldersfixering och åldersnoja. 
Fokusera istället på det som verkligen spelar roll vid en rekrytering, säger Calle Leinar.   

Resultatet i undersökningen stämmer väl överens med den erfarenhet TRRs rådgi-
vare runt om i landet har: att såväl yngre som äldre arbetssökande ser sin ålder som 
ett problem och hinder för att kunna få ett nytt jobb. Känslan av att vara i fel ålder 
finns i alla åldrar.

– I undersökningen kan vi se att det är de arbetslösa som känner sig mest utsatta.  
I den gruppen har hela 64 procent upplevt hinder med sin ålder när de sökt arbete, 
vilket kan jämföras med 28 procent för dem som arbetar heltid. Här har vi på TRR 
en viktig uppgift att stötta och coacha så att man som arbetssökande inte tappar  
sugen på vägen mot ny försörjning. 

Att begränsa sig genom att se sin ålder som det största hindret för att få nytt jobb 
är onödigt. Likaså riskerar den som rekryterar inom ett för snävt åldersintervall att 

.. calle leinar
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missa kompetenta personer. Istället gäller det för både arbetssökande och rekryterare 
att titta på kriterier som kompetens, uppnådda resultat, erfarenhet och personliga 
egenskaper som driv, nyfikenhet och social kompetens.   

Det är svårt att mäta vad som egentligen är verklig åldersfixering bland arbets- 
givarna, eller upplevd hos den arbetssökande. I TRRs undersökning är det den upp-
levda åldersfixeringen som mäts. 

En rekryterare säger ju sällan att det är åldern som gör att man blir bortvald. Men 
ändå upplever många att det är så, man har känslan av att vara i fel ålder. Varför? 

– Är man ung kan man få höra att ”du är för oerfaren” för ett visst jobb. Men hos 
den som blir bortvald gror misstanken att det beror på åldern, när man är i den del 
av livet då de flesta blir föräldrar eller redan har småbarn. Så är det kanske, men det 
är samtidigt en motsägelse. Många företag anger, ibland nästan slentrianmässigt, ett 
intervall mellan 35 –40 år i sina kravprofiler vid nyrekryteringar. Enligt min mening 
är det ett alldeles för snävt intervall som inte nödvändigtvis vaskar fram de bästa 
kandidaterna. 

Inte heller äldre personer brukar möta argumentet att ”de är för gamla” när de 

”Många företag anger, ibland slentrian-
mässigt, ett intervall mellan 35–40 år  
i sina kravprofiler vid nyrekryteringar.
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– Det är just den här känslan, åldersnojan, som vi måste prata om. Vi måste se till 
att ingen behöver reflektera särskilt mycket över om man är för gammal eller för ung. 
Det är en persons hela kompetens som ska spela huvudrollen på arbetsmarknaden, 
inget annat.

Individens självbild är oerhört viktig. Den som uttalat säger att ”jag vill ha ett nytt 
jobb” lyckas oftast. Den som är negativ till de möjligheter som finns lyckas inte lika 
lätt. Den negativa självbilden präglar samtalet i intervjuer: jag är nog för gammal, 
jag har inte akademisk utbildning, jag måste kunna cykla till jobbet och jag har ju 
ingen datavana. 

– Nyfikenhet och vilja är viktiga komponenter när man söker nytt jobb. Det viktiga 
är att man vill, kan och är engagerad.

söker en tjänst. Däremot används formuleringar som att ”du är för överkvalificerad”. 
Och precis så som de yngre upplever att ett nej beror på att de är mitt i småbarns-
åren, är det lätt att den som är äldre känner sig bortvald på grund av att ha passerat 
bäst före-datum.   

.. calle leinar

”Vi är fördomsfulla, har egna preferenser 
och är långt ifrån objektiva när vi rekryterar, 
även om vår ambition är att vara det.
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Att motverka åldersfixeringen är inte samma sak som att blunda för att varje ålder 
har olika förutsättningar. Det gäller att se vilka vägar in på arbetsmarknaden som är 
mest effektiva för varje individ, till exempel med tanke på åldern. 

– Det är nästan chanslöst för en 58-åring att söka jobb hos ett storföretag via annons. 
De företagen har ofta låg personalomsättning, något som leder till att medelåldern 
ökar år från år. Därför söker de yngre personer med färsk kompetens från högskolan. 
Bättre då att erbjuda sin mångåriga erfarenhet till småföretag där kompetensen hos 
en senior person värderas högre. Det är också mer effektivt för 58-åringen att  
använda andra kanaler än traditionella annonser, exempelvis sitt kontaktnät, som 
hos de flesta växer ju äldre man blir. Vår erfarenhet är att det egna kontaktnätet blir 
en allt viktigare väg till nytt jobb. Mitt tips är att skippa platsannonserna och runda 
rekryterarna för att få det nya jobbet.   

ör en yngre person kan det vara precis tvärtom, man har ett mindre 
kontaktnät, men har i gengäld lättare att få ett arbete via annons. 

– En 30-åring kan känna sig bortsållad på grund av sin ålder, men har hela 
yrkeslivet framför sig och går vidare till nästa rekrytering. 58-åringen däremot 
känner sig kanske mer stressad av att bli bortvald. 

Samtidigt har de flesta äldre en tryggare ekonomisk situation. 30-åringen upplever 
inte samma tidspress, men däremot en större ekonomisk stress än 58-åringen. 

Men även om man ser till att vara anställningsbar, har en gångbar kompetens på 
arbetsmarknaden, är drivande, positiv och nyfiken. Är det så enkelt? Är alla hinder 
på vägen till en ny anställning rivna då? 

– Nej, fortfarande finns ju till exempel det hinder vi anser så onödigt – den rådande 
åldersfixeringen. Men vi är bara människor. Vi är fördomsfulla, har personliga prefe-
renser och är långt ifrån objektiva när vi rekryterar, även om vår ambition är att vara 
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.. calle leinar

det. Många som söker jobb får trots allt höra att de anses vara för gamla, eller för 
unga och oerfarna. Vi märker att det finns unga chefer som inte vill ha äldre personer 
som medarbetare, samtidigt som det finns äldre som inte vill ha en yngre chef, så det 
slår åt bägge håll. En viktig faktor är också rekryteringsföretagen och deras urval – 
presenterar de kandidater i olika åldrar eller ser förslagen väldigt lika ut? 

jälvklart finns många som ser bortom ålder och förstår att det 
tillför dynamik och kreativitet att blanda gammal som ung, erfarenhet med 
nyfikenhet och struktur med entusiasm. Precis så som vi de senaste decen-
nierna strävat efter blandade arbetsgrupper och organisationer med både 
kvinnor och män, gäller nu för mångfald på flera sätt. 

– Fortfarande är vi inte framme vid ett jämlikt arbetsliv, men vi är på väg. Samma 
väg måste vi nu gå när det gäller åldersfixeringen i Sverige. Min uppmaning är att 
söka i alla åldrar för att anställa rätt kompetens. Den som enbart söker bland dem 
mellan 31 och 44 år riskerar att missa guldkorn, konstaterar Calle Leinar. ..
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när ålder blir ett uPPlevt hinder
Småbarnsföräldern 
En 32-åring, med småbarn hemma, som efter tio år på ett call center i Sveg blir  
arbetslös, tycker att det är åldern och småbarn som är hindret till ett nytt jobb. Istället 
är det kanske en utebliven gymnasieexamen eller ovilja att pendla, som sätter käppar 
i hjulet.  
mellanchefen 
En 55-årig mellanchef utan specialistkompetens, som har arbetat på samma arbets-
plats med samma arbetsuppgifter under många år, anser att det är åldern som är 
hindret. I själva verket kan det bero på att chefskompetensen är för allmän och de 
kunskaper som är förvärvade på det aktuella företaget är svåra att föra över och 
använda på ett annat företag. 

när ålder blir en möjlighet
administratören 
En 63-årig administratör på Gotland som i ett samtal med sin rådgivare hade argu-
menten klara: 

”Jag har två år kvar till pensionering, jag borde vara en idealisk vikarie som admi-
nistratör. Jag kommer inte att försöka bli kvar, som en yngre person skulle göra. Jag 
kommer inte heller att vara något hot för exempelvis en föräldraledig – jag kommer 
inte att vilja ta över tjänsten”. 

Den här personen var positiv och fokuserad och några månader senare hade hon 
fått jobb. 
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i den underSökning som genomfördes under våren 2012 fick  
1 053 personer i åldrarna 18 till 65 år från hela Sverige svara på en webbaserad enkät 
om de har upplevt sin ålder som ett problem när de har sökt arbete. De har svarat på 
frågor om de anser att åldersfixeringen ökat de senaste fem åren och om de upp-
levt problem med sin ålder även i andra sammanhang. Undersökningen gjordes av 
research bolaget Nepa på uppdrag av TRR Trygghetsrådet. 

har du upplevt din ålder som ett hinder när du sökt jobb?
• Drygt var tredje svensk har upplevt att åldern varit ett problem då de sökt arbete. 

 6 procent anser att åldern varit ett problem varje gång de sökt jobb. Här är andelen 

  
din alder Som
uPPlever du

ett Problem?

.. Fakta

Fakta om trr:S underSökning  
om attityden till ålder
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störst bland den yngsta åldersgruppen, 18–24 år, de som är över 45 år och de som 
är arbetslösa. 

• 28 procent anser att det har hänt att åldern varit ett problem då de sökt jobb. 

• Personer i åldrarna 31–44 år har minst upplevelse av att ha blivit diskriminerade på 
grund av sin ålder när de sökt arbete.

hur spelar utbildningsnivån in?
I gruppen som har tre- eller fyraårigt gymnasium upplever flest att de har blivit 
bortvalda på grund av sin ålder – 42 procent. Den lägsta andelen, 25 procent, finns i 
gruppen som enbart har grundskola eller yrkesskola. 

med jobb eller utan – spelar det någon roll?
• 64 procent av de arbetslösa har upplevt hinder med sin ålder när de sökt arbete.

• 39 procent bland dem som arbetar deltid har upplevt sin ålder som ett hinder, och 
28 procent av dem som arbetar heltid. 

storstad eller landsort?
Det är fler personer i storstad som har upplevt problem med sin ålder, 39 procent 
jämfört med 32 procent i landsorten.

har åldersfixeringen på arbetsmarknaden  
förändrats de senaste fem åren? 
Upplevd förändring av åldersfixering på arbetsmarknaden de senaste fem åren:

• 51 procent av svenskarna anser att åldersfixeringen på arbetsmarknaden har ökat. 

• 34 procent säger att de inte har någon uppfattning i frågan. 

• 15 procent svarade nej.
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39%

64%

32%

39%

en tredjedel av dem som söker jobb har upplevt att deras ålder är ett hinder 
i rekryteringen. Det är främst de yngre och de äldre samt de som är arbetslösa som 
upplever åldershindren när de söker nytt jobb. Intervallet mellan 31 och 44 år är då man 
känner sig minst utsatt för åldersfixering. Ett snävt intervall där de företag som rekryterar 
riskerar att missa guldkornen, enligt trrs VD Calle leinar.
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De grupper som anser att det har skett en ökning av åldersfixeringen är återigen 
främst de yngsta, 18–24 år samt åldersgrupperna över 45 år. 

• 52 procent i åldersgruppen 18 – 24 år svarade ja 

• 58 procent i åldersgruppen 45 – 51 år svarade ja 

• 60 procent i åldersgruppen 52 – 59 år svarade ja 

• 59 procent i åldersgruppen 60 – 65 år svarade ja 

• 64 procent av de arbetslösa upplever att åldersdiskrimineringen har ökat. 

• 48 procent av såväl hel- som deltidsarbetande anser att problemen har ökat. 

.. Fakta

..
i vilket sammanhang spelar ålder störst roll?
En fråga i undersökningen var om man upplevt problem med sin ålder i något av  
följande sammanhang: när de sökt arbete, på arbetsplatsen, i föreningar, i kontakt 
med bank eller på restaurang, bar eller nattklubb.

Cirka var tredje svarade att de har upplevt störst åldersproblem när de söker arbete. 

anser du att åldersfixeringen på arbets-
marknaden har ökat de senaste fem åren
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50+ vinner!
andelen uppsagda tjänstemän över 50 år som sökt stöd hos trr har de senaste fem 
åren legat på i princip samma nivå. Det positiva är att allt fler av dessa får nya jobb, 
det senaste året har den andelen ökat med hela sex procentenheter. 
av samtliga som fick ny anställning: 
2011 var 40 procent i åldersgruppen över 50 år.
2010 var 34 procent i åldersgruppen över 50 år.
2009 var 28 procent i åldersgruppen över 50 år. 

Det är en tydlig positiv utveckling som kan vara en indikation på att åldersnojan  
är på väg att släppa och att företagen i större utsträckning även efterfrågar mer 
erfaren arbetskraft.

21
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källa: nEPa

drygt hälften av svenskarna tycker att åldersfixeringen på arbetsmarknaden 
har ökat de senaste fem åren. Det är en kraftig markering om att det finns skäl att ta upp 
frågan på agendan. Det finns mycket att vinna på att riva åldershindren: för alla parter 
är det en vinst att se till individers kompetens och personliga egenskaper istället för att 
rekrytera i vissa åldersintervall.  
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90-taliSterna
generation z eller internetgenerationen
•  1 152 849 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 uppfödda med internet. nätverkande, facebookande  

och ständigt uppkopplade.  
de gillar rättvisa, jämlikhet och ordning.

90-



anton abele
rikSdagSman
moderaterna

90
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.. -90: anton abele

an jobbar på en arbetsplats där medelåldern är 
strax under 50 år. Själv har han precis fyllt 20. Anton 
Abele är Sveriges yngsta riksdagsman. 

– Det har både sina positiva och negativa sidor, 
säger han och ler. Till exempel på julfesten kände jag 
mig lite som när mamma och pappa har fest, och vid 
lunchbordet pratas det mycket om nya barnvagnar 

och sådant jag inte har erfarenhet av. Så visst saknar jag jämnåriga här ibland, helt 
klart, men det är inget stort problem.

Anton Abele blev rikskändis när han samlade tusentals ungdomar på Sergels torg 
efter jämnåriga Riccardo Campogianis tragiska död. Han var en vanlig kille som 
kom i bråk på en fest och blev nedslagen utanför festlokalen. Händelsen fick enorm 
publicitet. Vissa sa att det berodde på att Riccardo var välartad och från Stockholms 
bättre bemedlade områden, vore han från Tensta eller Rosengård hade reaktionen inte 
varit lika stark. Oavsett vilket, reagerade Anton med magen och direkt. Via Facebook 
startade han ett upprop som engagerade 120 000 personer och startade organisationen 
Stoppa gatuvåldet. Och han lyckades. Det väckte debatt och för honom själv vaknade 
en lust att förändra. Anton Abele blev själva sinnebilden av den nätverkande genera-
tionen – 90-talisterna. 

Han påbörjade studier på Handelshögskolan, men efter senaste valet blev han in-
vald i riksdagen som 18-åring. Nu riktar han sitt engagemang mot främst skolfrågor. 
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– Precis som ålder i vissa lägen kan skapa barriärer, kan även kläder göra det. En 
mörk kostym i en skola skapar definitivt en barriär mot de jag vill möta och disku-
tera med. Man måste alltid vara ödmjuk och anpassa sitt uppförande och bemötande 
till dem man möter – det handlar om respekt för andra människor. 

Han ser inte sin ålder som något hinder, snarare kan den vara en möjlighet:  
– Ja, jag har hela mitt yrkesliv framför mig. Känner jag att jag inte gör nytta eller 

”när min glöd har svalnat kommer jag  
definitivt att sluta i riksdagen. Jag tror inte det  
är bra att sitta för länge, då blir man bekväm.

– Åldern ser jag inte som ett hinder, det är ju, som någon har sagt tidigare, ’ett över-
gående problem’. Jag jobbar med de frågor jag brinner för och när jag engagerar mig 
i något så gör jag det till hundra procent. Jag tror de bästa politikerna har en glöd och 
vill förändra. När min glöd har svalnat, då kommer jag definitivt att sluta här. Jag tror 
inte det är bra att sitta för länge, då blir man bekväm.

I riksdagen går han alltid klädd i kostym, en kanske inte helt vanlig vardagsklädsel 
för en 20-åring, men den fungerar som en rustning och är ett sätt att passa in bland alla 
medelålders kolleger. Utanför huset, framför allt när han är ute och besöker skolor, är 
han klädd så som han är privat, som vilken 20-årig kille som helst.  
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.. -90: anton abele

”Min ålder väcker positiva reaktioner också, 
det blir ett intresse kring min person och 
med det hoppas jag kunna bidra till att 
minska politikerföraktet bland unga.

– Det är viktigt att komma ihåg att jag, just för att jag är ung, har valt att jobba med 
frågor där jag känner att jag kan tillföra något. Jag är inte skatte expert eller kunnig 
inom pensionsfrågor. Mitt engagemang finns i skolfrågorna till stor del på grund av 
min ålder.

Några dagar senare är Anton Abele med i SVT:s Debatt där ämnet är övervakning och 
säkerhet i skolorna. Anton har ordet och säger att övervakningskameror kan vara ett 
sätt att komma till rätta med våldet och förstörelsen i skolor. En motdebattör säger 
raljant att Anton varken har åldern eller den livserfarenhet som krävs för att spå den 

börjar bli trött på den politiska arenan, då har jag nog lite lättare än någon som är 
äldre att gå vidare och göra något annat.

Att bli politiker var inget han hade planerat hemma i pojkrummet. Mer en tillfäl-
lighet och en chans han inte ville missa när han fick frågan. Nu jobbar han med de 
frågor han anser sig ha erfarenhet av – skolan och ungdomsfrågor. 
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..
svenska skolans framtid. Touché! Det är ett slag under bältet, en ojuste kommentar. 
Anton väljer att inte gå in i den diskussionen, men effekten blir ändå att hans kompe-
tens och trovärdighet är ifrågasatta.

– Det händer väldigt sällan att någon klappar mig på huvudet och säger sådant, jag tar 
inte det. I riksdagsarbetet tycker jag det fungerar väldigt bra – jag tar den plats jag 
vill ha. Sedan måste jag vara ödmjuk och förstå att min ålder väcker frågor. Jag får 
stå ut med lite extra granskning, både från kolleger och från media, men det är inte 
kul när allt fokuserar på ålder. Samtidigt väcker det positiva reaktioner också, det 
blir ett intresse kring min person och med det hoppas jag kunna bidra till att minska 
politikerföraktet bland unga till exempel. 

ommunikation och relationer. Passion och engagemang. Det 
är ord som Anton Abele använder ofta.

– Mitt drömjobb måste också innehålla ett socialt ansvar. Jag vill göra skill-
nad, kunna påverka saker som jag tycker är viktiga. 

Kanske är det generationstypiskt. Undersökning efter undersökning 
som vill sätta rubriker på olika generationer konstaterar att 90-talisterna är samhälls-
engagerade och värderar företag som tar socialt ansvar högt. Samtidigt är han kritisk 
till det han kallar ”slacktivism”.

– Att gå in på Facebook och trycka ”Gilla” på Cancerfonden, det är en sorts slack-
tivism. Det är inte att vara engagerad, det är bara att slentrianmässigt lätta sitt dåliga 
samvete. Äkta engagemang kräver tid och handling.

En bra arbetsplats ska vara blandad, tycker Anton. 
– Kompetensen måste alltid gå först, men en blandning ger dynamik. I riks dagen 

inte minst – vi ska ju spegla verkligheten och det samhälle vi fattar beslut om. Det 
vore väldigt konstigt om alla här vore män och 55 år eller kvinnor och 25 år. För-
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delningen mellan könen är bra, men åldersmässigt är det en väldig snedfördelning. 
Framför allt finns det faktiskt få pensionärer här och det är synd.

Själv vill han jobba så länge han kan, men har svårt att tänka sig in i situationen 
som pensionär. Ur sitt ungdomliga perspektiv tycker han att det är viktigt att de äldre 
lämnar plats för de yngre, särskilt viktigt är det med flexibilitet – kanske med en 
minimum-pensionsålder med möjligheten att kunna jobba så länge man själv vill och 
orkar så länge man är efterfrågad.

Hur undviker man då det här tänkandet och tyckandet kring ålder?
– Inom politiken har vi en viktig roll. Till exempel att lyssna. Ett exempel är när vi 

sammankallar till ungdomsråd bara för att det ska vara så, och istället för att lyssna 
så pratar de äldre mest själva. Så vill jag inte bli själv, så där finns en möjlighet att 
förändra i det lilla.

– En förändring i inställning måste komma underifrån. Framtidens chefer tror jag 
kommer att bli mer medvetna. Jag hoppas det, säger Anton Abele, en 20-årig riks-
dagsledamot, förklädd i kostym med ett brinnande engagemang för förändring...



kunSkaP 
Ska vara
viktigaSt80-

80-taliSterna
generation y eller generation why?
•  1 212 674 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 vill leva maxat på alla vis. luststyrda, lätt egocentrerade, 
 väljer arbetsgivare med hjärtat hellre än med plånboken.



Saana azzam
entrePrenör80
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.. -80: Saana azzam

riven, smart och modig. Saana Azzam har 
egenskaper som många avundas och som gav henne 
utmärkelsen Female Economist of the Year 2010. 

Hon är 24 år och vill inte vara i någon annan ålder. 
Däremot basunerar hon inte alltid ut sin ålder: 
– Ålder är i många lägen värdeladdat. Att vara i den 

position jag är, att ha hunnit med det jag har gjort, vara ung, 
kvinna och med rötter i Palestina, det kan i vissa lägen provocera – en del kan känna 
sig hotade av mig, funderar hon.

Hon är eftertänksam och lite tveksam till att prata om ålder. Hon är medveten om 
frågan och hanterar den medvetet på olika sätt, till exempel har hon inte alltid angett 
sin ålder i sitt CV. Och sin klädsel anpassar hon efter vilka hon ska möta – strikt för 
att tona ner sin ungdom, mer avslappnad vid andra tillfällen.

– Jag själv går inte runt och tänker på att jag är så himla ung, jag upplever det inte 
så. Men visst förstår jag att många andra gör det. Jag är medveten om hur jag presen-
terar mig och framtonar. Det är en bra förmåga att jag nog omedvetet anpassar mig 
till situationen – hur jag klär mig och agerar med olika människor och i olika miljöer.

När hon fick den prestigefyllda utmärkelsen var hon student på Handelshögskolan i 
Stockholm. Eller? Själv glider hon på ordet student. 

– Formellt var jag det, men jag har alltid jobbat och utvecklat affärsidéer vid sidan om. 
Priset, som då delades ut för tionde året och som Saana Azzam mottog som den 
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”att vara i den position jag är, ha hunnit med 
det jag gjort, vara ung och dessutom kvinna 
med rötter i Palenstina, det kan provocera  
– en del känner sig hotade.

– Det är så mycket spännande som händer. Och framför allt vill jag utveckla mitt 
och min systers företag inom plastikkirurgi. 

Att det blev just plastikkirurgi är för att de såg en ökande efterfrågan. Enligt Saana 
Azzam ställs det outtalade krav på att folk i affärslivet ska, som hon säger, ”look the part”, 
alltså se ut som en ledare utifrån de normer som råder i vår en utseendefixerade värld.  

– Det finns förväntningar på att man ska se stark, frisk och fräsch ut. I amerikanska 

yngsta pristagaren någonsin, har initierats av affärskvinnan Barbro Ehnbom. I moti-
veringen till priset konstaterar hon att Saana inte är rädd för att ta för sig i en mans-
dominerad värld, dessutom med ett extraordinärt driv. 

Hon har studerat och arbetat i sex länder. Hon talar fyra språk flytande och har bland 
annat hunnit med att vara valutahandlare på Barclay’s Capital i London, affärsutvecklare 
på Nike och American Express och som grädde på moset även basketspelare på hög 
nivå. Hon valde att inte förlänga sitt kontrakt med American Express, som var en del av 
utmärkelsen, för att istället fortsätta utveckla sina egna affärsidéer i flera olika bolag.



.. -80: Saana azzam
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jälv passar hon inte alls in i mallen som finns i affärsvärlden.  
– Jag vet att andra tänker på min ålder, att jag är tjej och har utländsk 

bakgrund, det är värdeladdat för dem. Det måste man respektera och ta 
hänsyn till. Vi kommer alla från olika bakgrund och har olika traditioner. 

Hon konstaterar att åldersdiskriminering finns, men att hon väljer att 
hitta kreativa sätt att kringgå den. I vissa kulturer förväntas man trots allt vara man 
och medelålders för att göra affärer. 

– Det handlar inte nödvändigtvis om kompetens utan om vilken ålder man har. Dessa 
antal år ger en person rättigheten att fatta beslut. Jag lägger ingen värdering i det, det är 
bara så det är. Framför allt söderut i världen, där är det ofta mer hierarkiskt.

Hon har bland annat arbetat i Mexico, Egypten och England. Där värderas ålder 
automatiskt högt, menar hon:

– Som ung är man inte självklart berättigad till utrymme, utan man måste kräva sitt 
utrymme och ta sin plats.

Men hon poängterar noga att hon inte på något vis underskattar den erfarenhet man 
får med stigande ålder.

– Nej, nej, då har man hybris om man tror att det går bra att komma som nyexad 
och driva en verksamhet. Men det måste finnas en respekt för den kunskap och kom-
petens de unga har, att sätta likhetstecken mellan ålder och kompetens, det är farligt. 
Samtidigt måste vi självklart värdera erfarenhet, säger hon med eftertryck.

Saana Azzam är inte på något vis kaxig. Hon är ödmjuk, men väl medveten om 
sina starka sidor och vad hon har uträttat. 

bolag får man ofta sin egen stylist och coach, man förväntas bleka tänderna, ta bort 
gråa hår och se ut på ett visst sätt, konstaterar Saana, som trots att det låter smått 
absurt med svenska mått mätt, förstår psykologin bakom.
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..
I Sverige är det kanske inte hennes ungdom som ger höjda ögonbryn, snarare det 

faktum att hon är kvinna och har utländsk bakgrund. 
– Men jag väljer att inte se det så, utan jag ser till att alltid prestera så bra som  

möjligt, helst över förväntningarna. Det ger respekt i affärsvärlden, då blir man  
oantastlig. Att få den känslan är häftigt och då finns faktiskt inga andra hinder än 
min egen prestation.

I sådana lägen ser hon en stor fördel med sin ungdom – förväntningarna på presta-
tion blir inte lika höga, i alla fall inte direkt. Det blir helt enkelt lättare att överleve-
rera. Som ung upplevs man också per automatik som hungrig och karriärsugen.

– Av alla man möter under en arbetsdag är det säkert någon eller några som säger 
en dum kommentar eller en groda, så är det ju. Jag försöker hela tiden vara medveten 
om det och aktivt jobba för att inte ta till mig sådant utan se saker och ting positivt. 

on berättar om många affärsmöten där hon suttit med tio vithåriga 
män runt ett konferensbord:

– De första femton minuterna säger jag inte mycket. Då pågår det 
traditionella spelet i ett mötesrum, man pinkar revir och tuppar sig 
inför varandra. Där har jag inget att komma med, men när vi kommer till 

sakfrågorna tar jag utrymme och levererar. Har man något vettigt att säga och förmedlar 
det på ett bra sätt, då blir man respekterad, det är min upplevelse. Men det krävs att man 
göra sin hemläxa.

Egentligen skulle hon vilja att det blev vanligare med CV helt utan personlig infor-
mation.

– Vid ett första urval för en rekrytering borde det enbart vara meriter och erfarenhet 
som spelar in. 

När hon ser framåt vill hon utvecklas och verka i sunda arbetsmiljöer som är  

-80: Saana azzam
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dynamiska. Hon vill gärna kunna påverka ur ett samhällsperspektiv, exempelvis när 
det gäller jämställdhet.

– Lyhördhet är viktigt för mig. Jag tror att en bra chef är nyckeln till mycket. 
Mångfald är lönsamt, konstaterar Saana Azzam och menar att det inte finns mer att 

tillägga i frågan.

– Jag förstår inte hur man kan tänka annorlunda. Vi kanske måste ta till olika verk-
tyg för att få till mångfald, kvotering är ett sätt av många. Man vill ju alltid utveckla 
sin affär och bästa vägen tror jag är en blandad arbetsstyrka med bästa kompetensen.

Hon tror på flexiblare arbetsplatser där fler får plats, till exempel föräldrar, unga, 
äldre och funktionshindrade.

– Själv är jag nog inte heller typen som kan gå i pension från en dag till en annan. 
Jag kommer att tycka det är konstigt om någon säger åt mig att jag inte får jobba 
längre. Vi måste öka valfriheten och göra det möjligt att jobba längre eftersom vi 
lever längre, säger Saana Azzam innan hon går vidare till nästa möte. En ung entre-
prenör med ett extraordinärt driv.   

”Jag ser till att alltid prestera så bra som 
möjligt, helst över förväntningarna. Det 
ger respekt i affärsvärlden.

..



kunSkaP 
Ska vara
viktigaSt70-

70-taliSterna
generation X eller den ironiSka generationen
•  1 229 470 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 vägrar bli vuxna och är den första riktiga dagisgenerationen.  

kollektiva och politiskt korrekta.



niklaS hjert
FörhandlingScheF

unionen70
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.. -70: niklaS hjert

an är född 1972. Han tillhör den första dagis-
generationens kollektiva typer, alltid redo att an-
passa sig och ta hänsyn. Nu är han mitt i livet, och 
med små barn så pusslar han likt många småbarns-
föräldrar och kombinerar arbetslivet med dagishämt-
ningar och vabbande. Niklas Hjert ser inget större 
problem med det, trots att han är förhandlingschef 

för Unionen, Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden med drygt 
500 000 medlemmar, tjänstemän inom det privata näringslivet. En hög position inom 
organisationssfären. 

– Backar man några år tillbaka i tiden så funderade jag nog mer kring ålder, men 
inte så mycket nu längre, säger han eftertänksamt.

Liksom Gunnar Wetterberg (se sidan 62), som är 20 år äldre, men med ungefär 
samma bakgrund som Niklas Hjert, har han oftast varit yngst eller i alla fall i det 
yngre skiktet, under hela sin karriär. Direkt efter universitetsstudierna i statsveten-
skap, historia och nationalekonomi tog han steget och blev pensionsexpert inom den 
statliga sfären, traditionellt en värld med många äldre.

– Ja, så är det nog. Många hävdar att det krävs en lite högre ålder för att få de  
högre befattningarna i den fackliga världen. Det är på väg att förändras till viss del.

Och han ser inte ålder som något hinder, vare sig i karriären eller i övriga livet.  
– Nej. Visst finns praktiska hinder, som att sent i livet omskola sig till läkare eller 
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rent fysiska hinder för kroppsarbete och liknande. Men generellt tycker jag att det 
finns stora möjligheter oberoende ålder. Det beror mer på vad man vill och sina egna 
drivkrafter. 

Han tycker inte heller att han blir bemött annorlunda för att han är ung i sin yrkesroll.
– Jag funderade som sagt mer på det för några år sedan. Då tyckte jag mig känna 

underliggande tvivel från andra om jag skulle klara uppgiften eller ej. Men nu har 
jag varit med ett tag och de jag jobbar med och möter i mitt arbete kan bedöma mig 
utifrån vad jag har åstadkommit snarare än min ålder.

Han började jobba efter krisen i början av 1990-talet. 
– På många arbetsplatser hade man inte anställt någon på lång tid. Det skapade ett 

glapp i ålderstrukturen där jag kom att vara bland de yngsta. Men det kändes aldrig 
konstigt, som jag minns det.

Då, som nyexad statsvetare och nationalekonom, hamnade han direkt som pensions-
expert på Försäkringskassan i samband med att det nya pensionssystemet skulle sjösättas. 
En medveten strategi eftersom intresset för samhällsfrågor alltid har funnits. 

”nu har jag varit med ett tag och de jag  
jobbar med och möter kan bedöma mig utifrån 
vad jag åstadkommit snarare än min ålder. 
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– Det var en omvälvande förändring som berörde många och det intresserade mig, 

även om jag var väldigt ung. Att arbeta med pensionssystemet kändes meningsfullt.
Och meningsfulla arbetsuppgifter som intresserar honom, det är viktigt för att  

Niklas ska trivas på jobbet:
– Det viktigaste för mig själv i arbetslivet är att det känns som om det man gör ska-

par mening och tillför något. Det fackliga arbetet uppfyller det, bland annat märker 
vi det direkt tack vare värdefull återkoppling från våra medlemmar. 

Och tillägger att hans jobb är det roligaste i hela den fackliga världen. 
– Jobbet måste vara en utmaning, jag vill inte kunna sköta det med vänsterhanden. 

Då är det dags att byta.

tt vara omgiven av kunniga människor är en annan viktig  
ingrediens i arbetslivet, enligt Niklas Hjert, liksom en blandad arbetsgrupp.

– Det gör att man kan utvecklas tillsammans i en stimulerande sam-
verkan. Vi strävar självklart efter att blanda arbetsstyrkan här och vi 
har lyckats ganska bra, men det är svårt ibland. 

– En blandad arbetsgrupp ger inte heller per automatik olika perspektiv och flera 
dimensioner. När det gäller ålder så kan en person som är 60 vara mer öppen för för-
ändring och utveckling än en som är yngre. Visst är det oftast så att olika åldrar ger 
olika perspektiv, men det handlar väldigt mycket om personlighet och bakgrund. 

Rekrytering måste handla om att hitta den bästa kandidaten.
– Vi utgår alltid från att hitta den bästa personen utifrån vårt behov av kompetens 

och då kommer blandningen per automatik är min erfarenhet.
Samtidigt är han inte främmande för anonyma CV.
– Varför inte, i ett första skede? Vi skulle lära oss mycket om hur vi tänker utifrån 

det. Ibland hör jag ovidkommande diskussioner om någons ålder – om någon är i rätt 
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ålder eller hur länge man tror att någon stannar kvar i organisationen och liknande. 
Det finns ju inga givna svar oavsett vilken ålder den sökande är i, så det är ju en helt 
ointressant diskussion. Man måste titta på kompetensen.

esen om att alla alltid tycker sig vara i fel ålder tror han hänger 
ihop med det allmänna fenomenet att vi alltid tror ”att gräset är grönare på 

andra sidan staketet”. 
– Samtidigt är vi kanske lite mer åldersnojiga i Sverige. Jag har själv ingen 

erfarenhet från att arbeta i andra länder, men det jag hör från dem som har 
gjort det, är att det råder ett större ålderstänkande här än i övriga världen. 

Och svaret att man känner sig fel kommer nog lättare från dem som står utanför 
arbetsmarknaden och är på väg in, tror Niklas Hjert.

– Ja, när man står utanför och är i begrepp att söka jobb eller kanske har sökt 
och fått nej från flera arbetsgivare, blir det nog lättare att hitta sådana egna brister, 
exempelvis ålder, kön eller dialekt. När jag sökte till universitetet och mina första 
jobb kändes det ouppnåeligt att bli så duktig som studenter och framtida kolleger jag 
mötte, men väl där var det fullt möjligt.

Samma dag som vi talas vid har statsminister Reinfeldt uttalat tanken om att vi ska 
ha möjligheten att jobba kvar i en anställning tills vi blir 75 år. Många reagerade och 
menade att det var cyniskt och korkat, men statsministerns argument, att vi lever allt 
längre och att allt färre måste försörja allt fler i framtiden, är ett oomtvistat faktum. 

– Med all respekt för att man inte orkar fysiskt, så visst är tjänstemannayrket sådant 
att det skulle passa för ett längre arbetsliv. För en tjänsteman är det viktigast vad du 
har i knoppen och inte om kroppen hänger med som förr. 

Själv vill han gärna jobba länge förutsatt att han känner att han kan bidra och har 
något att tillföra. 

-70: niklaS hjert
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– Men självklart vill jag välja själv. Risken är väl kanske att man stannar så länge 
att någon annan ger en klapp på axeln när det är dags, säger han och skrattar.

Han förespråkar mer flexibilitet, till exempel andra arbetsformer, för att motverka 
åldersdiskriminering.

– Det viktiga är att man fokuserar på det som är sakligt och konkret och håller sig 
borta från alltför vaga faktorer. Social kompetens är viktigt, men det är svårt att mäta 
och svårt att titta på vid en rekrytering. Självklart är det viktigt hur man fungerar i en 
arbetsgrupp, men håller man sig till relevanta och konkreta faktorer i första hand, då 
tror jag man undviker diskriminering. 

”Det finns ju inga givna svar oavsett vilken 
ålder den sökande är i, så det är ju en helt 
ointressant diskussion. Man måste titta på 
kompetensen.

Och det konkreta behöver inte vara reella universitetspoäng, snarare kompetens ur 
ett bredare perspektiv utan att det blir flummigt, menar han:

– Man ska inte enbart stirra sig blind på betyg och utbildning, snarare resultat och 
olika prestationer i andra befattningar, det är minst lika viktigt och blir viktigare ju 
äldre man blir. ..
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På något Sätt blir vi bara yngre och yngre. När mormor fyllde 50 

år hade hon hatt, kappa och matchande handskar till handväskan som hängde över 
armen. Morfar bar överrock och hade kostym när han inte hade blåstället på.  
I dag har 50-åringar jeans och Converse-skor och ser ut som lite rynkigare kopior av 
sina tonårsbarn. Ung i sinnet sjunger Mick Jagger fortfarande Satisfaction i en akt-
ningsvärd ålder av 69 år, evigt unga Madonna, som vid fyllda 54 år, ständigt gör ny 
och banbrytande musik och FNs före detta generalsekreterare, Kofi Annan, medlar 
i världens konflikter som 74-åring. Å andra sidan har ungdomarna, de som är unga 

.. SPaning
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även på papperet, anammat gubb- och tantmodet. Bland storstadstrendiga hipsters 
har de unga killarna helskägg och tjejerna klär sig som damer på 1950-talet.  

Men på den vanliga arbetsmarknaden, utanför rockstjärnebranschen, tenderar vi att 
titta mer på den reella åldern, de där siffrorna på papperet. 

I vissa kulturer odlas ungdomstrenden – här förespråkas ungdom, annars är man 
mossig och obenägen till förändring. I andra kulturer finns en inneboende respekt 
för äldre och äldres erfarenheter – där blir istället antal år en automatisk biljett till 
beslutsfattande och makt. 

juSt när det gäller ålder kan det vara på sin plats att ligga någonstans 
mittemellan: Att inse att både äldre och yngre behövs, att det inte hänger på hur  
gammal man är om man ska ha rätt att fatta 
beslut eller ej, samtidigt som det känns natur-
ligt att respektera erfarenhet och mognad. 

I arbetslivet är ålder betydelsefullt och i 
viss mån en trendfråga. Under IT-eran rådde 
en ungdomskult, där snabbhet och ny teknik 
stod i centrum. Sedan kom ett abrupt slut när 
bubblan sprack. En mer nyanserad bild på 
kompetens och ålder har etablerats där man 
förespråkar blandade åldersgrupper. Men 
trots goda intentioner blir det inte alltid så i 
verkligheten. 

Representanter från näringslivet vittnar om 
att ”åldersfixeringen har blivit en massrörelse” 
och rekryteringskonsulter om att ”alla vill ha 

  
och Fakta

alla 
vill ha en 

35-åring. vi 
måste kuppa in 

43-åring-
arna.
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en 35-åring, vi måste kuppa in 43-åringarna”.1 Samtidigt finns studier som visar att 
70-talisterna är de mest stressade, fikar minst och sitter framför datorn och jobbar 
efter att barnen gått och lagt sig. Som stressdoktorn Tomas Danielsson konstaterar: 
”Varje vecka träffar jag 37-åringar som brister i gråt bara jag frågar hur de mår. Om 
vi inte gör något åt det snarast, så riskerar en hel generation att drabbas av ohälsa om 
några år.”2  

I USA, individualismens högborg, får man inte fråga efter en persons ålder vid en 
anställningsintervju och det är inte heller en självklar information på ett CV. Där finns 
också en stor respekt för de äldre, eller handlar det kanske bara om hard core business, 
som professor emerita Bodil Jönsson konstaterar: I USA är man bara ute efter den råa 
kompetensen. Det handlar om att anställa den som kan leverera, inget annat.

I åldersnojans tidevarv är det glädjande att TRRs resultat och statistik slår hål på 
myten att det är omöjligt att få nytt jobb efter fyllda 50 år: Åtta av tio 50-åringar som 
lämnade TRR under 2011 fick ett nytt jobb. Av alla som lämnade TRR med nytt jobb 
tillhörde 40 procent gruppen 50-plussare, den siffran har ökat stadigt de senaste åren.  

det är i de yngsta och äldsta åldersgrupperna som åldern upplevs som 
störst hinder för att få nytt jobb. De äldre känner sig betraktade som passé och de 
yngre säger sig ha svårt att få gehör för sina åsikter, det kan vara svårt att leda någon 
som är äldre och som inte accepterar en yngre chef, de får slåss för att ta plats och 
måste i viss mån överleverera för att få respekt.  

Diskrimineringen eller särbehandlingen på grund av ålder slår alltså både uppåt 
och neråt i åldrarna. Trots det inkluderades ålder relativt sent i diskrimineringslagen. 
Den 1 januari 2009 fick vi ett förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Det är 
DO, Diskrimineringsombudsmannen, som ska se till att lagen följs. I en rapport från 
DO, ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv” har docent Clary Krekula gjort en 

.. SPaning
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studie kring upplevelserna kring ålder och 
åldersdiskriminering.3 Resultatet visar att 
åldersdiskriminering finns på den svenska 
arbetsmarknaden och att åldersdimensio-
nen är närvarande hela tiden. I likhet med 
det resultat som TRR:s undersökning 
visar, är det främst yngre och äldre som 
känner sig utsatta. Resultatet lyfter också 
fram rekryteringssituationer som särskilt 
kritiska, eller till exempel då äldre inte får 
ta del av eftertraktade resurser i samma 
utsträckning som yngre. Rapporten tar 
också upp ett slags vardagsdiskriminering 
där ålderskämt är vanligt förekommande. 

DO önskar fler studier av den föränderliga ålderspositionen och hur den påverkar  
åldersdiskrimineringen i sig. Med det menar man att vår ålder ju förändras ständigt, 
vi blir alla äldre i samma takt, det gör åldersdiskriminering till en diskriminering 
med mycket speciella förutsättningar.

En annan slutsats i studien är att det till stor del handlar om förväntningar – för-
väntningar om vad man har rätt till under en viss period av sitt arbetsliv. Det hänger 
ofta ihop med ungdom och att man förväntas vänta på sin tur, något som inte stäm-
mer överens med idén om ett arbetsliv där man bedöms på sina meriter.

media har haFt slagsida mot att beskriva hur tufft det är för äldre att 
få jobb och hur de blir bortsållade i rekryteringsprocessen. Men både TRRs under-
sökning och DOs rapport visar att även yngre känner sig utsatta för den åldersfixering 

varje 
vecka träffar 

jag 37-åringar 
som brister i gråt 
bara jag frågar 

hur de mår.
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som råder på arbetsmarknaden. I bokens intervjuer med de sex representanterna från 
varsitt årtionde, pratar samtliga om hur de har känt sig underlägsna och fått slåss för 
att synas som unga.

i dag lever vi allt längre, det fysiska åldrandet har skjutits upp och vi 
är friskare längre upp i åren. Många arbetsgivare vill behålla kompetens genom att 
ha kvar fler och fler äldre i organisationerna. Bland annat har lagen om rättigheten 
att jobba kvar till 67 år påverkat och det finns i dag förslag om att jobba ända till 69 

år. Det handlar om att kunna behålla vår välfärd när allt färre måste försörja allt fler. 
Statsminister Fredrik Reinfeldt konstaterade i sitt utspel i början av 2012 att vi bör ha 
möjlighet att arbeta fram till 75 år för att klara pensionen.

Jämfört med övriga länder i Europa arbetar 
svenskarna högt upp i åren. I Sverige arbetar 
70 procent av alla 55-åringar, medan motsva-
rande siffra i Frankrike är knappa 40 procent.4 
Kanske är det just flexibilitet som eftersträvas. 
En av näringslivets profiler, Johnny Alvarsson, 
VD för börsnoterade Indutrade, efterlyser just 
detta i en artikel i Dagens Nyheter5: ”En del 
börjar arbetslivet vid 19. Andra är närmare 30 

efter en lång utbildning, när de kommer in på 
arbetsmarknaden. Varför ska det inte finnas 
motsvarande flexibilitet när man ska lämna 
arbetslivet som när man börjar det?” 

Diskussionen fortsätter, trots allt är ålder 
kanske bara siffror på ett papper.

i usa 
handlar det 

om att anställa 
den som kan 

leverera, inget 
annat.
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1 Svenska Dagbladet näringsliv 110508
2 Göteborgs-Posten 101127
3 åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv – om ålderskodningar och myter som skapar 

ojämlikhet, docent Clary krekula, karlstads universitet.
4 radio france Internationale, inslag, 120314.
5 Dagens nyheter Jobb, 110608



kunSkaP 
Ska vara
viktigaSt60-

60-taliSterna
den ironiSka generationen (Sent Födda) 
eller den glömda generationen (tidigt Födda)
•  1 287 040 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 de tidigt födda tillhör den klämda mellanbarnsgenerationen,  

sitter trots det på mycket makt och pengar.  
de sent födda vägrar bli vuxna, tillhör den ironiska generationen,

 besvarar alla påstående med ett ”och?”.



60 veronica lejSved
PerSonaldirektör

boliden SmelterS
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eronica lejsved har skinn på näsan. Som 
tonåring drömde hon om att bli flygofficer och har gjort 

lumpen inom flygvapnet. Hon var ensam tjej med 80  
killar:
– Och jag var den enda som var där frivilligt, säger Vero-

nica Lejsved. 
Redan då fick hon den människosyn som har präglat hela 

hennes liv, framför allt yrkeslivet: 
– Jag tycker mig kunna urskilja två typer av människor: De som accepterar rådande 

situation och gör det bästa av det och de som inte gillar läget utan går och suckar 
hela tiden 

Hon är övertygad om att det finns aktiva val att göra i alla lägen. Alla har frihet att 
välja olika vägar i varje situation i livet och behöver inte vara offer för nuläget.

– Det är när du själv fokuserar på att det bara är tio år kvar till pension som det blir 
ett problem. Vi fokuserar på vår ålder, sitter kvar på ett jobb främst för lönen och 
ekonomin, istället för att rikta blicken framåt och se vilka möjligheter som finns de 
där sista tio åren före pension.  

Veronica Lejsved är 60-talist, född 1968. Hon känner sig inte alls i fel ålder: 
– Nej, min bästa tid är nu. Nu är det dessutom vi 60-talister som sitter på de tyngsta 

positionerna, det är vi som bestämmer och håller i taktpinnen, säger hon med ett leende. 
Hon medger att hon ibland kan längta tillbaka till när hon var yngre, men att hon 

.. -60: veronica lejSved
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ändå känner att det är ett passerat kapitel. Det var då och nu är nu. Med ålder kom-
mer visdom och senioritet, en ny fas i livet när barnen vuxit upp, vilket ger mer och 
mer egen tid. 

– Jag har personligen inte mött några hinder på grund av min egen ålder i arbets-
livet. Ser man sin ålder som ett hinder, då sätter man sina egna begränsningar. Det är 
viktigt att inte vara åldersfixerad, flera av mina bästa vänner är över 60 år. 

Veronica Lejsved menar att den person som fixerar sig vid åldern riskerar att missa 
både rätt person vid en rekrytering, och dessutom möjligheten till goda vänner för livet. 

Mycket av det som de yngre generationerna, 80- och 90-talister uttalar nu, fanns 
även hos 60-talisterna, menar hon. 

– De har formats av oss. De är flexibla och lättrörliga, de har många valmöjligheter, 
men det är inte säkert att de gör mer av det än 60-talisterna. 

Veronica Lejsved har en lång karriär bakom sig i olika ledande befattningar. Hon 
har gått via Försvaret, till Ericssons personalavdelningar, Volvo Trucks och Bauhaus. 
2011 fick hon utmärkelsen Årets bästa HR-chef, som delas ut av Sveriges HR- 
förening. Under årens lopp har hon hunnit arbeta med olika typer av HR-frågor, 
såväl omställningar som frågor kring mångfald, ålder och genus. 

Sedan slutet av december 2011 är hon personaldirektör på Boliden Smelters, det 

”Ser man sin ålder som ett hinder, då  
sätter man sina egna begränsningar.
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affärsområde inom Boliden som ansvarar för smältverken. Här finns cirka 2 200 

medarbetare och hon koordinerar HR-frågor på verksamhetsorterna i Sverige, Norge 
och Finland. Viktiga områden är rekrytering och att hitta rätt kompetens. 

– Vi får många ansökningar från superduktiga personer, ofta killar med dubbel- 
examen. En sådan person får man vara glad om man kan behålla i två år, sedan kan-
ske de lämnar företaget. Med det perspektivet kan det vara bra för företaget att tänka: 
’en 57-åring, vad bra! Hon eller han kanske stannar tio år istället för två’.

eronica lejsved berättar att boliden värnar om sin historia 
och att företaget har behållit gamla traditioner med bruksanda. 
– I Sverige finns många brukssamhällen där vi står inför att gammal 

struktur ska möta det nya. Många stannar i dag länge på sina jobb. Men 
både företag och fackförbund talar för rörlighet, de vill att medarbetarna 

byter jobb för att utvecklas, vilket oftast även innebär högre lön för den enskilde. 
Enligt henne gäller det för företagen att jobba med kompetensförsörjning. Konkur-

rensen från Asien och Kina ökar och det är svårt att förutse hur marknaderna utvecklas. 
– I ett framtidsscenario med ökad konkurrens från Asien så blir det ännu viktigare 

att vi ser till kompetens och inte ålder. 
Samtidigt har många svenska storföretag en hög genomsnittsålder runt 50-strecket. 

Det finns ett behov att föryngra. 
– Men det har inte med ålder i sig att göra, utan det är ett strukturellt arbete. 
När det finns möjlighet att rekrytera vill storföretagen, förutom att få ny färsk kom-

petens direkt från högskolan, även föryngra för att få mer blandade grupper på arbets-
platserna, med både yngre och äldre personer. 

Veronica Lejsved säger att hon inte bryr sig om ålder vid rekrytering. Personlighet 
och kompetens spelar större roll, liksom att det finns potential för personen att utvecklas. 
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..
– Det finns även risk för att unga väljs bort på grund av personnumret, för att de 

upplevs för unga och gröna för att klara av en aktuell tjänst. Men jag har flera gånger 
gett unga chansen att visa vad de går för. 

Samtidigt påpekar hon att många fortfarande tittar för mycket på en persons ålder:
– Det finns dåliga exempel och många fördomar. Ett exempel är att man inte längre 

vågar skriva ut åldern i sitt CV. Men den finns egentligen ingen anledning att utesluta, 
för det mesta googlar man ändå på personen ifråga eller räknar ut åldern med hjälp 
av året för gymnasieexamen. Om 57-åringen anses för gammal, och 31-åringen, som 
precis fått barn, inte får jobbet eftersom det finns risk för sjuka barn och föräldra- 
ledighet för barn nummer två, då tycker jag man kan tala om åldersdiskriminering 
vid rekryteringar. Det gäller för rekryterarna att rannsaka sig själva i sådana lägen.

Själv tycker hon till exempel att småbarnsföräldrar kan vara enormt effektiva. 
Unga chefer och föräldraskap bidrar till företagets bästa, menar hon.  

– Vi måste alla fundera över våra egna fördomar. 

eronica lejsved tar exemplet när hon frågar en grupp chefer om 
de tycker om förändringar. På det svarar alla unisont ett ”ja”.
På frågan till samma grupp chefer om de vill ha en blandad arbetsstyrka 

svarar de också unisont ett ”ja”. 
– Men handen på hjärtat är nog det ärliga svaret att man helst vill jobba 

med personer som är lika sig själv. Då tycker vi oss veta att de är bra och för de flesta 
ger det balans och trygghet att välja lika.  

Det gäller att vara medveten om detta. För att få till verklig förändring måste man 
tro på att det går och det är en inre resa för varje individ, menar hon. Och skenet be-
drar ibland – den grupp som ser ut att ha mångfald, med unga och gamla, kvinnor och 
män, behöver inte nödvändigtvis ha det. Dessa personer kan ha mycket lika åsikter. 

-60: veronica lejSved
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– Det fungerar likadant som när man väljer partner och till en början gillar olik- 
heterna. Sedan ägnar man resten av livet att försöka förändra olikheten för att få likhet. 
Så fungerar det även i ledningsgrupper som tar in en annorlunda person. 

”Vi lever med myter som att man inte kan 
lära sig nytt efter 30 års ålder. Det är fel. 
I dag vet vi att hjärnan fortsätter att utvecklas 
långt upp i åren.

När ska man då gå i pension?  
– Jag tror att det är en tidsfråga innan man släpper gränsen helt och hållet. Vi har 

och har haft en åldersfixering här i Sverige. Vi har blivit itutade fel saker. Vi lever 
med myter som att man inte kan lära sig nytt efter 30 års ålder. Det är fel. I dag vet vi 
att hjärnan fortsätter att utvecklas långt upp i åren. 

Pensionsåldern bör vara rörlig som nu, och kanske med ännu fler möjligheter att 
välja arbetsformer, tider och hur länge man kan och vill arbeta.  

– Jag vill jobba, kanske inte heltid och kanske friare än i dag, så länge jag vill och 
kan bidra. Om man bara tvärt lägger av efter ett långt och hektiskt arbetsliv, finns väl 
risk att man dör på fläcken, säger kvinnan med skinn på näsan och skrattar...



kunSkaP 
Ska vara
viktigaSt50-

50-taliSterna
rekordgenerationen (Från eFterkrigStiden) 
eller den glömda generationen (när babyboomen var över)
•  1 153 563 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 tidigt födda tillhör den beryktade proppen orvar som fick välfärd och frihet i övermått.  

sent födda går med offerkoftan och känner sig bortglömda.



50 gunnar wetterberg
SamhällSPolitiSk cheF

Saco
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                                                an är en del av den beryktade proppen Orvar-
generationen, visserligen på gränsen, men ändå en 
del av efterkrigstidens rekordgeneration. Gunnar 
Wetterberg är född i början av 50-talet och säger själv 
att han alltid har varit yngst. 

– Men det börjar gå över nu!   
Annars säger han sig inte fundera så mycket på sin egen ålder, men det är ett intres-

sant och viktigt ämne, konstaterar han. 
– Ibland när folk säger sig vara i fel ålder, så handlar det om att de har fel före-

ställningar om vad de skulle kunna göra i sitt yrkesliv. Det kan bero på att aptiten 
har vuxit alldeles för snabbt i förhållande till hur mycket kunskap och erfarenhet 
man har hunnit skaffa sig. Och i andra fall därför att man kanske inte har trappat ner 
aptiten på vad man klarar av.

Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef på Saco, Sveriges akademikers central-
organisation. Han började sin karriär på Utrikesdepartementets aspirantutbildning 
som 22-åring. Och förstås var han en av de yngsta deltagarna. Efter tio år kom han 
tillbaka efter sin första tjänstgöring utomlands i Genève, och var fortfarande den 
yngsta diplomaten i kåren.

– Det var min självbild väldigt länge att jag var yngst i alla sammanhang. Och som 
yngst var jag en underdog. Jag fick slåss för att bli tagen på allvar.  

.. -50: gunnar wetterberg
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En effekt av att alltid vara yngst och inte låta sig hunsas med, blev att han skaffade 
sig hård hud och blev ganska tuff, enligt honom själv.

Ålderdiskriminering i sig är svår att bevisa, men Gunnar Wetterberg beskriver en 
situation där han blev överkörd av sin dåvarande chef i en rekryteringssituation på 
grund av, så som han uppfattade det, att han ansågs för ung. 

– Jag hade blivit lovad en tjänst utomlands. Min dåvarande fru ordnade jobb där 
och vi var inställda på att åka. Då fick min chef invändningar kring beslutet och drog 
tillbaka sitt löfte. Min uppfattning är att han inte hade vågat behandla mig så om jag 
hade varit mer senior. Det gjorde mig misstänksam i situationer när jag trodde att jag 
blev skevt behandlad på grund av att jag var ung. 

Även om han sällan är yngst numera finns det ställen där han fortfarande tillhör 
juniorlaget.

– Ja, jag blev invald i Vetenskapsakademin för några år sedan och där tillhör jag 
faktiskt de yngre igen. 

”Det var min självbild väldigt länge att jag 
var yngst i alla sammanhang. och som 
yngst var jag en underdog. Jag fick slåss för 
att bli tagen på allvar.
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Med sin internationella bakgrund har han sett inställningen till ålder även i andra 
länder. Bland annat i Kina, där man respekterar ålder och erfarenhet på ett annat sätt. 

– Jag var fascinerad av det och stod bland annat på en FN-konferens i Buenos Aires 
och pläderade mig varm för att vi borde ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet 
bättre. Då puttade min kollega mig i sidan och pekade bort mot Kinas delegater som 
var till åren. De hade nickat till och satt och sov. Det var dråpligt och tog liksom  
udden av min plädering.

en han förespråkar fortfarande en mer respektfull syn på 
erfarenhet. Han tar exemplet med de amerikanska presidentkandida-
terna i nästa val, där medelåldern ligger betydligt högre än bland de 
svenska partiledarna.

– Jag tror på erfarenhet. För egen del blev jag till exempel chef 
ganska sent i livet. Det var svårt att göra karriär inom UD och jag fick inte chansen 
att bli chef förrän jag var 35 år för första gången. Samtidigt är jag tacksam för det. 
Jag hade hunnit samla hyfsad erfarenhet från olika håll under tio, tolv år.

En bred erfarenhet skapar bättre ledare, som hanterar sin roll och som även har 
skaffat sig ett personligt djup, tror Gunnar Wetterberg. 

– I dag tror jag den inofficiella ribban i karriärracet är satt vid 40. Det är då man 
ska ha hunnit bli chef, annars blir många karriärister stressade. Men den där ribban 
skulle kunna flyttas ännu lite högre upp i åldrarna. Det passar betydligt bättre in med 
vår livscykel att axla de tunga uppdragen kanske runt 45 istället.

Men anses man inte passé då?
– Det synsättet håller på att ändras. Mycket kanske tack vare 40-talisterna som inte 

så gärna släpper taget om arbetslivet, men i det här fallet bidrar de med något bra 
och banar väg för nya mönster.

.. -50: gunnar wetterberg
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Han konstaterar också att det i viss mån även beror på bransch. I vissa yrken är det 
ålder och erfarenhet som räknas.

– En god vän till mig som är arkitekt säger att han inte kommer att bli riktigt bra 
förrän han är 60. Då har han hunnit göra tillräckligt många misstag för att lära sig 
jobbet ordentligt.

tt hans ålder i dag skulle vara ett hinder håller han inte riktigt med 
om, snarare att han själv sätter sina egna hinder.

– Jag har skaffat mig ett sätt att jobba och ett sätt att leva. Det ska rätt 
mycket till för att jag ska vara lockad av något annat. Jag ställer höga 

krav och vill behålla mina mönster – jag kräver en viss frihet att dis-
ponera en del av min tid till skrivande och föreläsningar.

Men drömjobbet har han fortfarande kvar att drömma om:
– Ja, det skulle vara chef för en stor forskningsfond, det vore roligt. Att leta upp ny 

kunskap och föra ut ny kunskap – jag har nog lite folkskollärarmentalitet i mig.
Att ha ett bra team runt sig är också viktigt för Gunnar Wetterberg. Och en bra 

arbetsgrupp ska vara blandad. 
– Jag har erfarenhet av att jobba i enåldrade verksamheter och det var ju jättekul. 

Det var tidigt i min karriär och vi var alla mellan 25 och 35. Men i längden är det 
inte bra och jag har sett avigsidan också. Det blir lätt instabilt och i brist på erfaren-
het och ledning aningen frustrerat i en arbetsgrupp där alla vill imponera och göra 
karriär samtidigt. 

På Saco finns ett överskott av 40- och 50-åringar, en medveten strategi eftersom 
jobbet kräver erfarna utredare. Sin anställning kan Gunnar Wetterberg tänka sig 
att lämna både som 63- och 73-åring. Det är hugget som stucket, konstaterar han, 
däremot vill han aldrig sluta skriva. Han är i grunden historiker och har bland annat 

.. -50: gunnar wetterberg
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skrivit en biografi, ett riktigt praktverk, om Axel Oxenstiernas liv och gärning.
Rent samhällsekonomiskt är han med på att vi bör justera vårt pensionsintervall, 

som i dag ligger mellan 61 och 67 år. 
– Vi bör se över hur vi kan få det att flyttas längre upp i åldrarna i och med att vår 

livslängd ökar. Stillsamt och gradvis tror jag är bra, då hinner vi anpassa oss i god tid.

”I dag är det en självklarhet att det är roligare 
att jobba i blandade grupper med kvinnor 
och män. Samma självklarhet borde gälla 
åldersblandning.

För att motverka åldersdiskriminering tror han att vi måste göra samma sak som vi 
redan har gjort med genusfrågan. Att tjata och predika tills det har satt sig och blivit 
en sanning.  

– I dag är det en självklarhet att det är roligare att jobba i blandade grupper med 
kvinnor och män. Samma självklarhet borde gälla åldersblandning. Men jag skulle 
tro att vi har tio, femton års tjat framför oss, i alla fall i vissa branscher.

En bra blandning ger mer, underlättar kompetensväxling och ökar produktiviteten.
–Vi behöver lyfta fram fler goda exempel, konstaterar Gunnar Wetterberg. ..



kunSkaP 
Ska vara
viktigaSt40-

40-taliSterna
rekordgenerationen (Från eFterkrigStiden)
•  1 117 421 till antalet i sverige 2011.
•  beskrivs som:
 de första riktigt pigga pensionärerna, ställer krav på vård och omsorg,  

vill ha det på sitt vis.  
jobbar i allt större utsträckning högre upp i åldrarna.



40 bodil jönSSon
ProFeSSor emerita
lundS univerSitet
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on är pensionär med egen blogg,  förfat-
tare, föreläsare och tillika professor emerita. Bodil 
Jönssons pensionärsliv består inte av att påta i träd-
gården, ta hand om barnbarn eller att gå på konst- 
utställningar. Istället har hon valt att vara fortsatt 
aktiv i sitt yrkesliv, även om det i viss mån ser an-
norlunda ut än tidigare.  

Hon tar emot i sin bostad, en villa en bit öster om Lund.
– Att bli 69 år i vår tidsålder är fantastiskt. Det ingår inte riktigt i min föreställning 

att fundera över hur det blir senare, jag behöver ju inte vara 80 nu. 
Hon menar att vi i dagens samhälle odlar en ungdomskult där det inte är attraktivt 

att vara äldre och det vill hon påverka:
– Jag vill ta bort fulstämpeln från att vara gammal.
Hon deklarerar också hur fel det är att pensionärer räknas som en grupp trots att 

det är stora skillnader mellan en vital 67-åring och en 93-åring som är i behov av 
vård, eller vice versa. 

Själv är hon ett levande bevis för att det finns många möjligheter för dem som är 
äldre. Många startar eget företag efter pensioneringen och det finns bemanningsföre-
tag med inriktning på dem som är 65 år eller äldre. Med stigande ålder och pension 
har man också lyxen att kunna välja mer – själv väljer hon att säga nej till jobb om 
det inte passar.  

.. -40: bodil jönSSon
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– Det viktiga är ju att man kan något som någon annan vill ha, oavsett vilken ålder 
man har. 

Bodil Jönsson blev professor vid Lunds universitet 1999 och är i dag professor emerita. 
Under årens lopp har hon, som ensam kvinna i sin yrkeskår, alltid varit annorlunda. 

– Jag var udda och om jag var det lite till, så spelade det ingen roll. Men när jag var 
ung var det var självklart att man var i underläge. 

Det hon upplevde då var att inställningen i den akademiska världen var att en yngre 
person inte hade lika mycket att säga till om, vilket kan jämföras med situationen i 
många branscher i dag, där istället de äldre inte är auktoriteter utan snarare passé.  

Bodil Jönsson menar att den akademiska världen fortfarande är speciell. Här har 
man ingen större tyngd förrän man disputerat. Tonläget är hårt och ibland skonings-
löst. När hon var med i det populära frågeprogrammet Fråga Lund och gav ut boken 
Tio tankar om tid, som har sålt väldigt bra och dessutom är översatt till 25 språk, 
sågs det inte med blida ögon i vissa akademiska kretsar.  

– Man ska inte bära sig åt som folk, utan som en akademiker. Att popularisera en 
vetenskap ingick inte i uppdraget.  

”Det viktiga är ju att man kan något som 
någon annan vill ha, oavsett vilken ålder 
man har.



..  
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Med jämna mellanrum presenteras nya uträkningar på hur länge vi måste jobba 
innan vi kan gå i pension. Det gäller inte bara i Sverige, utan liknande debatt och 
höjd pensionsålder diskuteras i ett flertal europeiska länder. 

en tänkta pensionsåldern upptar numer en tredjedel av en männis-
kas liv. Den ekvationen är svår att få ihop rent samhällsekonomiskt och 
Bodil Jönsson går ett steg till och menar att pensionering som begrepp 
troligen inte kommer att finnas om 20 år. 
– Jag tror inte att det kommer att finnas någon särskild pensionsålder i 

framtiden. Pensionen kommer att försvinna, istället kommer det att ske en nedtrapp-
ning med andra arbetstider och arbetsformer. 

Själv kan hon inte tänka sig ett liv utan arbete. 
– Jag har kanske inte den gängse föreställningen om vad arbete är – jag kan inte 

låta bli att arbeta. Jag får idéer vid alla tider på dygnet och jag är ju alltid tillgänglig 
för mitt huvud. 

Vad är då viktigt för den enskilda individen kontra arbetsmarknaden? Hon säger att 
det är viktigt att få växa i sin roll och att få ta ansvar för resultatet.

– Vi bör fokusera mer på resultat. Jag vägrar att acceptera att arbetsplatser är till för 
sina anställda, anledningen till att vi samlas där är för att nå resultat. 

För att kunna fortsätta att utvecklas tror hon inte att det är lämpligt att man stannar 
på en och samma arbetsplats hela livet. Hon påpekar att hon själv faktiskt aldrig har 
bytt arbetsplats, men tillägger att hon hela tiden har haft möjligheten att utvecklas. 

Nu, som pensionär, brukar hon avrunda dagen med att fundera på om hon har 
utfört det hon tänkt göra under dagen. 

Bodil Jönsson poängterar att det krävs ett moget ledarskap och en ledare som har 
förmågan att vara diversifierad när man leder människor i olika åldrar. 
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– Det är därför det är viktigt med mogna ledare. En ledare måste förstå och vara 
beredd att ge olika stöd till den som är 20 och till den som är 75.

Samtidigt tror hon att rådande inställning bland många chefer, är att ”det är svårt 
att lära gamla hundar sitta”. Till exempel att det är svårt att få äldre med sig i föränd-
ringsprocesser eller nya arbetssätt. 

..

”Jag tror inte att det kommer att finnas någon 
särskild pensionsålder i framtiden, istället 
kommer det att ske en nedtrappning med 
andra arbetstider och arbetsformer.

Hon anser att det gäller att finna nya arbetsformer, att ha andra mått på arbetet 
än beting. Det handlar inte om att göra saker på utsatt tid utan att det ska generera 
resultat. 

– Det arbetssätt vi har i dag, är ett mått kvar från tidigare, en föreställning om indu-
strialismen. 

På samma sätt resonerar hon kring åldersdiskriminering. Om vi fokuserar på resul-
tatet, så blir individers ålder helt oviktigt. Istället kan varje person själv komma fram 
till vad han eller hon kan tillföra och vilken nytta just dessa kunskaper och erfaren-
heter kan ge.

-40: bodil jönSSon
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Och det finns plats för olika, menar hon och tar ett exempel om hon skulle bli med-
vetslös. 

– Jag skulle vilja bli omhändertagen av en sjuksköterska eller läkare som var äldre. 
I ett sådant läge känner jag helt enkelt en större trygghet med en uppenbart äldre och 
rutinerad person.

on säger att  hon själv aldrig har blivit åldersdiskriminerad och att 
mål och mening alltid har varit viktigast för henne. 

Att bli gammal i ny tid, som Bodil Jönsson beskriver i sin bok ”När 
horisonten flyttar sig” är enligt henne en ynnest. Medicinskt, rent 
fysiskt, är 75-åringar i dag som 65-åringar var för en generation sedan. 

Och vi får allt bättre vård och hjälpmedel.  
– Kom ihåg att 80 procent av de personer som är över 80 år inte är dementa. De är 

fullt friska, kanske springer och rör sig mycket, men kan ha svårt att hantera detaljer. 
Apoteket gör en hälsoundersökning som Bodil Jönsson varit med om att utveckla, 

Hälsopuls, som genomgående visar att människor över 66 år är den åldersgrupp där 
flest upplever ett psykiskt välbefinnande och fysiskt välmående. De tar också bättre 
hand om sin hälsa avseende mat, dryck och motion jämfört med andra åldersgrupper. 

Normerna styr oss och de förändras över tid. Om fem år, när vi ser vad 75-åringar-
na kan göra, då kan nya föreställningar och normer formas kring äldre personer och 
det arbete de kan utföra.  

Och Bodil Jönsson är själv en förebild för den här aktiva åldersgruppen. 
Hur har hon själv lyckats hinna med så mycket? Knepet är att vara strukturerad och 

fokuserad på det hon tycker är viktigt. På frågan om hon lever som hon lär svarar hon:
– Nej, men jag lär som jag lever...
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till den Som rekryterar
Strunta i att ange åldersintervall i en profil. Ett företag som ber rekryteraren att plocka 
fram en person mellan 35–45 år tar bort möjligheter att finna bästa kandidat, med rätt 
kompetens och attityd. Den rätta personen för uppdraget är kanske 27 eller 52 år. 
alla behövs, de senioras erfarenhet och ungdomars nyfikenhet, men förutsättningarna 
är olika.

till hr-cheFer
Mångfald är bättre än enfald – blandade arbetsgrupper med olika åldrar, kön och 
etnisk bakgrund ökar trivsel och lönsamhet.

använd fler än bara dina egna kontakter när du rekryterar.

  
att minSka
goda rad For

alderSnojan
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till arbetSSökande
Egen inställning och attityd kommer i första rummet. Ser man sig själv som för gammal 
vid 55 eller som för ung vid 30 år, då blir det också så i omgivningens ögon. Sätt inte 
egna begränsningar på dig själv som individ och tänk positivt: ”det går och jag kan”. 
•	Sätt din egen etikett, strunta i omvärlden.
•	tänk gränslöst.
•	kliv ur annonsträsket – hitta nya vägar till jobb.
•	Gör ett funktionellt CV som beskriver kompetens och personlighet.  

 Personnumret kan uteslutas.
•	Var smart och använd rätt väg till nytt jobb utifrån dina förutsättningar:

30 år: Sök nytt jobb via alla kanaler, sociala medier, sajter, annonser, rekryterings-
byråer med flera för att ha så god chans som möjligt att bli kontaktad för ett jobb. 
arbeta aktivt med att skapa och bygga upp ett nätverk inför framtiden.
55 år: Sök främst jobb via kontaktnät. alla former av kontakter är viktiga; möten, 
seminarier och nätverkande via exempelvis linked In. 

alderSnojan
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Åldersnojan sätter ord på det som många av oss känner i dag, nämligen 
att ”jag är för ung”, ”jag är för gammal” eller ”jag platsar inte”. Men vi behöver 
arbetsplatser med blandade åldrar – vi behöver såväl yngre som äldre. ska vi 
klara framtidens demografiska utveckling behövs alla på arbetsmarknaden.
Därför är trrs bok så bra. Den lyfter upp problemet på ett enkelt sätt och hjälper 
oss att förstå att vi måste fortsätta att diskutera åldersnojan på arbetsmarknaden. 
Här finns exempel på att mångfald och blandning berikar och att vi alla vinner 
på att ha både  yngre och äldre på våra arbetsplatser.

  
berikar!
blandning




