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Sveriges befolkning lever längre och är friskare än tidigare generationer, vilket innebär att 
andelen äldre i befolkningen ökar. 2015 var nästan var femte person över 65 år och 2060 
beräknas var fjärde invånare i Sverige vara över 65 år (SCB, 2016). Liknande förändringar 
pågår i många andra länder och inom EU är den åldrande befolkningen en av de stora 
samhällsfrågorna. Den förändrade sammansättningen av befolkningen kommer att påverka 
hur företag arbetar med kompetensutveckling. En större andel äldre i befolkningen har väckt 
tankar om ett förlängt arbetsliv men som situationen ser ut just nu finns det vissa frågor som 
måste lösas för att genomföra en sådan förändring med goda resultat. Det finns en rädsla för 
att de som är sjuka och utslitna hamnar i en ännu sämre sits om de ska tvingas arbeta längre, 
medan de som redan idag vill fortsätta arbeta inte får stanna på grund av regleringar eller 
åldersdiskriminering (Bjursell, Bergeling, Bengtsson Sandberg, Hultman & Ebbesson, 2014). 
Den här pekar på en central fråga för ett förlängt arbetsliv – nämligen vikten av 
kompetensutveckling för att bättre ta tillvara den äldre arbetskraften. I 
Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25) konstaterades att en viktig del i ett förlängt 
arbetsliv är att stärka de äldres möjligheter att bevara och utveckla sin kompetens. Det här 
innebär att se över strukturer och system för kompetensutveckling, både i samhället och i 
organisationer. En organisation behöver arbeta åldersmedvetet för att bemöta anställda under 
olika faser i livet. Att erbjuda kompetensutveckling under hela arbetslivet är en strategisk 
fråga för HR där det krävs insikter om hur äldre medarbetares kompetensutveckling kan 
stimuleras och struktureras. Det här kapitlet kommer att visa hur detta kan ske samt erbjuda 
argument för att inkludera ålder som en relevant dimension i strategiska satsningar på 
kompetensutveckling utifrån ett organisatoriskt intresse. 
 

Varför investera i äldres kompetensutveckling? 
När ålder diskuteras i organisationer handlar det ofta om åldersdiskriminering, 
pensionssystem eller oviljan att investera i kompetensutveckling för någon som befinner sig i 
den senare delen av arbetslivet. I och med det ökande intresset från statligt håll att ändra 
pensionsåldersnivån har det förtydligats att vi behöver förändringar av system, attityder och 
sätt att organisera arbetet på. Villkoren för äldre som vill uppgradera sin kompetens behöver 
förändras avseende möjligheter till studiestöd och tillgång till yrkesvägledning (SOU 
2013:25). Därtill behöver vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning ses över för att 
bättre möta äldres efterfrågan och behov. Det finns många argument för att ta frågan om 
äldres lärande på allvar. Arbetskraft i alla åldrar möter fler och oförutsägbara förändringar 
medan det förmodligen kommer att bli vanligare att pensionering sker i form av en utfasning 
från arbetsmarknaden. Anpassning av och anställningsbarhet hos befintlig arbetskraft kommer 
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att bli lika viktigt som att rekrytera och introducera ny arbetskraft i organisationer (Field & 
Canning, 2014). 

 Utifrån organisationens perspektiv finns det flera fördelar med att ta tillvara den äldre 
arbetskraften. Några upplevda fördelar med äldre arbetskraft är att de är lojala mot 
organisationen, de är pålitliga, service- och kundorienterade, de besitter institutionell kunskap, 
de har arbetsetik, livserfarenhet och är produktiva (Wells-Lepley, Swanberg, Williams, Nakai 
& Grosch, 2013). Den äldre gruppen som helhet är fysiskt och kognitivt bättre rustade än 
tidigare generationer (2013/14:RFR8) och lärande bidrar i sin tur till att bibehålla, eller till 
och med öka, individens förmågor (Mehrotra, 2003). I tabellen nedan summeras några 
argument för att satsa på äldres utbildning och lärande i en organisations kompetensarbete. 

Organisationer möter en alltmer åldersdiversifierad arbetskraft. 
Gruppen äldre medarbetare är fysiskt och kognitivt bättre rustade än tidigare generationer 
och många vill fortsätta i arbetslivet. 
Ett kontinuerligt lärande kan bidra till att bibehålla eller stärka individens hälsa, 
kunskapsnivå och beredskap att lära. 
Det tillkommer hela tiden krav på nya kunskaper och färdigheter vilket skapar ett behov av 
att uppgradera arbetskraften. 
Äldre arbetskraft är ofta stabila, lojala och produktiva. 
Äldre är en viktig pusselbit i tillvaratagande och förmedling av kunskap i organisationen. 
Tabell 1. Argument för att satsa på äldre arbetskraft i organisationers kompetensarbete. 

Ett argument mot att satsa på utbildning av äldre arbetskraft är baserat på ett antagande om att 
en sådan insats ger lägre avkastning på investeringen eftersom äldre arbetskraft har kortare tid 
kvar i organisationen. I dagens arbetsliv är det dock vanligt att arbetstagare, oavsett ålder, 
byter arbetsgivare vid flera tillfällen under sin karriär. Här bör också ett förtydligande göras 
vad gäller vilka åldrar som berörs när man talar om äldre arbetskraft. Det handlar egentligen 
om två grupper, dels de som idag är pensionärer men anses vara en potentiell källa till 
arbetskraft, dels de som befinner sig i senare halvan av ett arbetsliv. I nästa avsnitt behandlas 
åldersbegreppet kort. 

 

Vem är äldre? 
Att definiera vem som är äldre sker i relation till en kontext. I en grundskola är 
högstadieeleverna äldre medan i vård- och omsorg betraktas individer som äldre efter 65 år 
och äldre äldre efter 80 år. Studier av äldres lärande berör vanligtvis det lärande som sker 
efter pensioneringen. Vad gäller arbetslivet betraktas 65 år idag som en brytpunkt på grund av 
att denna ålder är förknippad med att många slutar sitt yrkesverksamma liv vid denna ålder. 
Äldre i arbetslivet definieras då i relation till denna tidpunkt. Pensionsåldersutredningen 
(SOU 2013:25) har föreslagit en höjning av pensioneringstidpunkt och det pågår förändringar 
på detta område som kan komma att påverka bedömningen av synen på ålder i arbetslivet. 
Möjligheten till utbildning och lärande är en förutsättning för en sådan förändring.  
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Studier av äldre i arbetslivet utgår från olika definitioner av vem som betraktas som äldre. En 
studie av hur irländska beslutsfattare i organisationer definierade äldre visade på ett mycket 
brett spann, från 28 till 75 år, vilket var oväntat med tanke på en annan vanlig kategorisering 
av äldre som 40+ (McCarthy, Heraty, Cross & Cleveland, 2014). Resultatet från den irländska 
studien kunde delvis förklaras utifrån beslutsfattarnas egen ålder som en referenspunkt, vilket 
inte är förvånande men en faktor att beakta inför organisatoriska beslut. Då det gäller tillgång 
till och deltagande i kompetensutveckling är det bra med en bred definition av vilka som ingår 
i gruppen äldre. En viktig anledning till detta är att om definitionen av äldre ligger mitt i 
arbetslivet ger det möjligheter att arbeta proaktivt med åtgärder för att höja kompetensen och 
förmågan hos de anställda (Ilmarinen, 2001).  

Ett alternativ till att fokusera enbart på kronologisk ålder är att tala om livsfaser, så som en 
tredje och en fjärde ålder. Ytterligare en variant är att tala om olika generationskohort snarare 
än specifika åldrar. I dagens arbetsliv kan upp till fem generationer vara verksamma 
samtidigt, vilket innebär en hel del utmaningar för HR (Roodin & Mendelson, 2013). För att 
ta tillvara olika generationers styrkor i en organisation kan följande frågor ge vägledning: 

• Hur kan unika och ibland konkurrerande styrkor hos olika generationer hanteras? 
• Vilka strategier höjer produktiviteten för olika generationer? 
• Vilka styrkor bidrar äldre och yngre med på arbetsplatsen? 
• Kan mentorskap, coachning eller kunskapsöverföring bidra till lärande mellan 

generationer? 

Det finns ytterligare sätt att definiera ålder, så som att tala om kronologisk ålder, funktionell 
ålder, psykologisk ålder, organisatorisk ålder och ett livscykelperspektiv på ålder (Sterns & 
Miklos 1995; Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers 2008). I det här kapitlet går jag inte in 
djupare på dessa olika sätt att förstå ålder utan poängen är att visa att det går att använda olika 
referenspunkter. I ett organisatoriskt sammanhang gäller det att fundera över vad olika 
definitioner får för konsekvenser för ett åldersmedvetet agerande. Det är dessutom nödvändigt 
att göra en anpassning av äldres kompetensutveckling till individens och organisationens 
unika egenskaper. Styrkan med att ändå tala om grupperingar utifrån ålder är att det 
förtydligar att HR kan behöva arbeta med parallella och anpassade strategier för olika 
generationer i en åldersintegrerad verksamhet. 

 

Äldres lärande i arbetslivet 
Kompetensutveckling av äldre medarbetare är ett område där det finns få studier (Liu, 
Courtenay & Valentine, 2011). Anledningen är att det är historiskt unikt med den situation vi 
har i dagsläget med en befolkningsstruktur där andelen äldre är stor. Då det gäller möjligheter 
att stanna kvar längre i arbetslivet så beror det både på den fysiska arbetsmiljöns utformning 
och på psykosociala faktorer som exempelvis åldersrelaterade föreställningar och attityder. 
Individens möjlighet att delta i utbildning och lärande är också en viktig faktor som påverkar 
möjligheten att stanna kvar i arbetslivet. Kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa är två 
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centrala områden i HR arbete och äldres lärande kan ge positiva effekter inom dessa områden. 
Det kan därför vara en god idé att ägna dem lite eftertanke. 

Det är numera etablerat att lärande och kompetensutveckling har gått från att vara en 
angelägenhet för individen till att bli ett intresse för organisationens utveckling och 
överlevnad (Aronsson, Hallsten, Kilbom, Torgén & Westerholm, 1996). Villigheten och 
förmågan att delta i utbildning ser dock olika ut. Individens utbildningsnivå är den faktor som 
i störst utsträckning påverkar deltagande i fortsatta studier och denna faktor ökar i betydelse 
med stigande ålder (Skaalvik, et al., i Andersson & Tøsse, 2013). Det betyder att ju högre 
utbildningsnivå en individ har, desto mer sannolikt är det att individen kommer att engagera 
sig i fortsatt utbildning. En anledning kan vara att en utbildning ger förmåga att söka och 
sortera i befintlig information kring vad som finns att tillgå, vilket i sin tur också ökar 
deltagandet (Mehrotra, 2003). Kompetensutveckling med syfte att upprätthålla och utveckla 
individens kunskaper och färdigheter möjliggör anpassning och deltagande i arbetslivets 
förändringar. Kompetensutveckling kan bidra med specifika kunskaper och färdigheter som 
behövs på kort sikt men på lång sikt bidrar den även till att bibehålla den kognitiva förmågan i 
allmänhet. 

Sambandet mellan hälsa och lärande och möjligheten att bidra till individens välmående är en 
annan vinst med kompetensutveckling. Att delta i lärandeaktiviteter stödjer en god hälsa 
genom att det ger social och kognitiv stimulans. Det har konstaterats att förmågan att lära kan 
behållas långt upp i åldrarna (Andersson & Tøsse, 2013) under förutsättning att det sker ett 
kontinuerligt lärande som stimulerar hjärnans förmåga. Inlärning genom tankekrävande 
träning och utveckling stimulerar den kognitiva funktionen som bibehålls eller till och med 
ökar genom sådana insatser (Mehrotra, 2003). Även social samvaro har visat positiva effekter 
för hjärnans funktioner. Det kan dock ske en viss förändring av den kognitiva förmågan över 
tid. En forskningsöversikt lyfter fram att det kan vara lättare för yngre individer att memorera 
data medan äldre individer kommer till sin rätt i praktiska inlärningssituationer där de snabbt 
kan bli produktiva (Ilmarinen, 1999). Här bör det återigen påpekas att grova indelningar 
baserat på enbart ålder blir kraftiga förenklingar och i en konkret situation måste man ta 
hänsyn till flera variabler. 

 

Från kompetensutveckling till kompetensavveckling 
Ett synsätt där kompetensutveckling är en naturlig del genom hela karriären för alla 
medarbetare bör också inkludera en strategi för avveckling av en anställning. I dagens 
arbetsliv är det vanligt att individen vid pensionstillfället går ”från hundra till noll”. En 
mjukare övergång skulle både individen och organisationen vinna på. För individen öppnar ett 
sådant synsätt för flera alternativ än enbart ett beslut om att arbeta eller inte. Det kan handla 
om att arbeta deltid, att gå in i andra roller i organisationen, att starta eget företag eller att 
börja på en ny karriär inom ett helt annat område. Här kan ett system för studie- och 
yrkesvägledning under hela livet få en viktig roll i planeringen av 
kompetensutvecklingsinsatser och karriärbeslut för äldre arbetstagare som söker en plats i 
arbetslivet som fungerar för dem (Cummins, 2014). Det här kan erbjuda möjligheten att ställa 
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frågor kring lämpliga former för arbete och lärande, att se på förutsättningar och vilja att 
fortsätta eller att diskutera om nedtrappning eller omflyttning kan vara ett alternativ. Här 
krävs en bredare syn på kompetensutveckling eftersom det kan handla om en övergång till en 
ny fas i livet där man kan bidra utifrån andra villkor. För organisationen kan en övergångsfas 
erbjuda ökad flexibilitet genom att det kan handla om deltidsinsatser. För att denna flexibilitet 
ska fungera optimalt bör den utgå från individens villkor så att det är möjligt att kombinera 
arbetslivet med andra förändringar som sker senare i livet (Bjursell, et al., 2014). En annan 
vinst för organisationen med en mjukare övergång från arbetsliv till pension är att möjliggöra 
tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter. Att arbeta med exempelvis mentorrollen i en 
övergångsfas kan vara ett sätt att få till ett lärande i organisationen. Äldre medarbetares 
kunskaper och erfarenheter är för övrigt, rätt hanterade och uppgraderade, en tillgång i 
organisationens kompetensutveckling. 

 

Kompetensutveckling genom studiecirkelsmodellen 
Behovet av ett ökat fokus på kompetensutveckling av äldre medarbetare, tillsammans med 
risken för kunskapsförluster när äldre medarbetare lämnar organisationen, föranleder ett 
intresse för att utveckla metoder och former för lärande som de finner attraktiva. I en studie av 
hur pensionärer såg på arbete och lärande framkom att studiecirkeln var den vanligaste 
formen för att delta i utbildningsaktiviteter. I diagram 1 framkommer att 102 av studiens 232 
respondenter deltog i en studiecirkel (Bjursell, et al., 2014). Utbildningsform två och tre i 
diagrammet, bokcirkel och deltagande i Senioruniversitet, organiseras dessutom vanligtvis 
enligt studiecirkelmodellen. 

 

Diagram 1. Antal individer som deltog i utbildningsaktivitet (flera svarsalternativ var möjliga) (Bjursell, et al., 
2014). 

Studiecirkeln är framför allt förknippad med folkbildningen och dess traditioner. 2012 var 36 
procent av deltagarna i studiecirklar i Sverige äldre än 65 år (Andersson, Bernerstedt, 
Forsmark, Rydenstam & Åberg, 2014). Studiecirkelmodellen bygger på att individen 
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involverar sig i lärande och utveckling genom ett aktivt och jämlikt deltagande (Andersson & 
Tøsse, 2013). Studiecirkeln har en lång tradition inom den fria folkbildningen och ses som en 
demokratisk och emancipatorisk arena för vuxnas lärande (Bjerkaker, 2014). Det finns 
varianter av studiecirklar som liknar vanlig skolundervisning, exempelvis för att tillägna sig 
språkkunskaper (Nordzell, 2011), men den emancipatoriska ambitionen handlar mindre om att 
”skaffa sig kunskap” och mer om att utmana dominerande föreställningar om kunskap 
(Nordvall, 2002). Oavsett syfte med att organisera sig enligt studiecirkelmodellen så handlar 
det om deltagarnas självbildning för en ökad kunskap inom ett område. 

Med tanke på studiecirkelmodellens popularitet bland äldre personer kan det vara intressant 
att fundera över om den har något att tillföra en organisations kompetensutveckling. Då 
utgångspunkten i studiecirkeln är ett fritt och frivilligt deltagande kan det vid första anblicken 
verka knepigt att använda sig av studiecirkeln i en organisation där idealet ofta är att alla 
förväntas röra sig i samma riktning. Likväl finns det flera exempel på metoder för 
verksamhetsutveckling som liknar studiecirkeln, så som forskningscirklar som har kommit att 
bli vanligt i utbildningsorganisationer, kvalitetscirklar som uppstod i den japanska 
produktionsindustrin och som numera finns över hela världen samt praktikgemenskaper 
(communities of practice). 

Forskningscirklar kan liknas vid en studiecirkel där en eller flera med forskarkompetens ingår 
(Holmstrand & Härnsten, 2003).  Forskningscirkeln kan ha olika funktioner under 
forskningsprocessen, från att stödja forskningsinitiering, problemanalys, insamling av 
information till att utveckla populärvetenskap (Abrahamsson, 2007). Det är gruppen i sin 
helhet som står för kunskapsproduktionen varför relationen till forskaren förväntas vara 
jämlik (Holmström, 2009). En viktig komponent är mötet mellan vetenskaplig och 
erfarenhetsgrundad kunskap och ett vanligt syfte med forskningscirkeln är 
verksamhetsutveckling i skola och högskola. Fyra varianter av forskningscirklar är (1) att 
studera utifrån ett givet tema, (2) att utgå från ett ämne kopplat till didaktik, (3) att arbeta med 
en given frågeställning eller (4) att rikta sig till en bestämd målgrupp (Persson, 2008). Att 
beforska sin egen praktik som ett sätt att utveckla verksamheten är ett spännande angreppssätt 
som har potential att sprida sig utanför utbildningssektorn. Kvalitetscirklar är ett sätt att 
bedriva verksamhetsutveckling som har växt fram i den japanska bilindustrin för att arbeta 
med kvalitetsförbättringar (Tang & Butler, 1997). Det rör sig om en grupp medarbetare med 
liknande uppgifter som träffas under ledning av en chef för att lösa problem i den egna 
verksamheten. Verksamhetsförbättringar ska informeras till, och godkännas av, ledningen i 
företaget men det är önskvärt att medarbetarna själva implementerar en ny lösning i 
verksamheten utifrån en idé om att det stöder arbetsmotivationen. Kvalitetscirklar var framför 
allt populära på 1980-talet men förekommer fortfarande i olika varianter. Tang och Butler 
(1997) har identifierat sju områden som krävs för att en kvalitetscirkel ska fungera väl: 
ledningens stöd, deltagarnas engagemang, god problemlösningsförmåga, låg 
personalomsättning bland medlemmarna, kännedom om uppgiftens karaktär, stöd från andra i 
organisationen samt tillgång till information och tid. Kvalitetscirkeln har framför allt ett fokus 
på verksamhetsutveckling, snarare än på individens kompetensutveckling, men det är ändå en 
källa till ett kontinuerligt lärande. 
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Praktikgemenskaper (communities of practice) är en mer teoretiskt inriktad modell för 
kollektivt, erfarenhetsbaserat lärande (Wenger, 1998). Praktikgemenskaper fokuserar på det 
informella lärande som kan ske i en arbetsgrupp eller ett nätverk. Beroende på tidsanda och 
författare har olika betydelser lagts i begreppet, från att handla om lärandet mellan expert och 
novis, personlig utveckling eller att vara ett verktyg för ledningens arbete med att utveckla 
verksamheten (Li, Grimshaw, Nielsen, Judd, Coyte & Graham, 2009). Trots att teorin lyfter 
upp det informella, erfarenhetsbaserade och sociala lärandet så förekommer det att 
praktikgemenskaper används som ett ledningsverktyg för att stödja kunskapsutvecklingen i en 
organisation. Ett område där praktikgemenskaper har blivit ett populärt verktyg är inom hälso- 
och sjukvården. En profession kan utgöra grunden för en praktikgemenskap kring 
gemensamma problemområden (Heery & Noon, 2008). I en sådan gruppering kan ett 
informellt och intressestyrt lärande få utrymme. Det finns även varianter där grupper har 
samlats kring en produkt eller kring ett tema för att utveckla sina kunskaper och hålla sig 
uppdaterade på områden där det hela tiden sker förändringar. 

Ovanstående visar att det finns en repertoar av kompetensutvecklingsmodeller som liknar 
studiecirkeln. En studiecirkelmodell i ett arbetslivssammanhang skulle kunna fungera som en 
brygga mellan praktisk erfarenhet och teoretisk inlärning (Lahn, 2003). Ett viktigt bidrag som 
studiecirkelmodellen gör är att betona deltagarnas engagemang och ansvar för att organisera 
och upprätthålla ordningen i cirkeln. Detta i kombination med problemlösning i en kontext 
kan bidra till att både stimulera till utveckling och ta tillvara kunskap och erfarenhet hos äldre 
medarbetare.  

  

Studiecirkelmodellen för äldres kompetensutveckling 
Studiecirkelmodellen kan ge ett värdefullt bidrag till en organisations kompetensutveckling. 
Många äldre medarbetare föredrar den fria formen med utgångpunkt i tidigare kunskaper och 
erfarenheter samt betoning på det egna ansvaret. Följande frågor kan ge vägledning inför ett 
beslut om att införa en studiecirkelmodell i organisationens kompetensutveckling: 
 

- Vilka tidigare erfarenheter har medarbetarna av kompetensutveckling? Har all 
kompetensutveckling skett på ett passivt sätt kan det krävas en introduktion för att 
klara av att arbeta med självständiga modeller. 

- Vem ska ansvarar för organisering och genomförande? Det som stimulerar med 
studiecirkeln är det egna aktiva deltagandet och det gemensamma ansvaret men det 
väcker frågor om vilket stöd, tid och resurser som deltagarna erbjuds från 
organisationen. 

- Är det lämpligt att hantera området/ämnet/problemet i studiecirkelform? 
Studiecirkeln passar om ramarna är vida vad gäller lärandets innehåll, genomförande 
och tidsramar. Forskning och utveckling är områden som är lämpliga i 
studiecirkelform. Om det till exempel berör ett budskap som ledningen vill 
kommunicera ut till hela organisationen finns det andra kanaler som är mer lämpliga. 
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Äldre medarbetare i ett sammanhang 

Utbildning och lärande under hela arbetslivet är ett sätt att bibehålla och öka individens 
kunskaper, förmågor och färdigheter. Det kan på så sätt vara en förutsättning om vi talar om 
ett förlängt deltagande i arbetslivet. I det här kapitlet har studiecirkelmodellen diskuterats som 
en lämplig utbildningsform för att ta tillvara och bygga på de kunskaper och erfarenheter som 
individer redan har förvärvat under tidigare arbetsliv.  Modellen som sådan har visat sig vara 
populär bland äldre men ur ett planeringsperspektiv måste även andra faktorer vägas in. Det 
finns för det första liknande insatser för verksamhetsutveckling, så som forskningscirklar, 
kvalitetscirklar och praktikgemenskaper. Utöver detta finns en stor mängd andra sätt att 
engagera sig i kompetensutveckling, både inom och utanför en organisation. En viktig fråga 
handlar om när det är lämpligt att använda sig av studiecirkelmodellen. 

En övergripande insikt som är av betydelse för ett beslut om modell för kompetensutveckling 
är att medarbetare först och främst är individer, det vill säga att varje individ har sin unika 
sammansättning av egenskaper, förväntningar och förmågor. Det sägs också att vi blir alltmer 
olika ju äldre vi blir (Lahn, 2003). Äldre medarbetare är alltså en mycket heterogen grupp 
men en sak har de gemensamt, det finns studier som visar att deltagande i utbildning markant 
avtar med ökad ålder (Field & Canning, 2014). Golding (2015) lyfter fram äldre, lågutbildade 
mäns ovilja till att delta i formaliserade utbildningsinsatser men visar samtidigt hur de gärna 
engagerar sig i grupper av likasinnade där ett informellt lärande sker. Tidigare erfarenheter av 
och vana vid utbildning påverkar hur individer går in i framtida utbildningsinsatser. Fenwick 
(2012) fann i en undersökning av äldre redovisningskonsulter att ett ständigt lärande utgjorde 
en grund för professionens identitet som specialister. Redovisningskonsulterna tog ansvar på 
individnivå för att hålla sig uppdaterade och tillämpade strategiskt olika ansatser för att 
utveckla den expertis som krävdes i yrket. Det som saknades i deras 
kompetensutvecklingsinsats var en kritisk granskning av underliggande strukturer samt att 
göra generaliseringar kring kunskaper. Det allra viktigaste med Fenwicks studie är dock att 
den pekar på behovet av att förstå äldres lärande i relation till ett individuellt, professionellt 
och organisatoriskt sammanhang.  

Golding och Fenwick visar att lärande måste organiseras utifrån individens villkor och 
drivkraft om det ska bli framgångsrikt. När utbildning och lärande fungerar väl ger det en 
grund för att uppnå hälsofrämjande effekter såväl som en uppgradering av kunskap och 
färdigheter. Ur organisationens perspektiv påverkar det möjligheten att stanna kvar i 
arbetslivet, vilket i sin tur sätter ljuset på kompetensutveckling genom hela arbetslivet. I HR-
arbete innebär det här att ett livscykelperspektiv kan öka precisionen i insatser för att utveckla 
medarbetare med hänsyn till kunskapsområde, individens kännetecken och åldersgrupp (Lahn, 
2003). HR har en viktig roll att visa hur äldres kunskaper kan komma till användning och att 
stödja äldre medarbetares kompetensutveckling (Field & Canning, 2014). Framför allt då det 
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gäller individer som är ovana att studera krävs organisatoriskt stöd. Studiecirkelmodellens 
fördel och framgång handlar om att den betonar det egna ansvaret och den sociala 
dimensionen av lärandet, något som HR kan bygga på i sina strategier för äldre medarbetares 
kompetensutveckling. 
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