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Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. 

 

 

Jobbe bedre og lengre 
 

Christa Sedlatschek, direktør for Det europeiske arbeidsmiljøorganet [European Agency for Safety and 
Health at Work], på vei for å hjelpe eldre folk til å holde seg aktive på arbeidsmarkedet. 

 

2012 er det europeiske året for aktiv aldring [Active Ageing], eller for å nevne den med sin fulle tittel, 

Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene [European Year for Active Ageing 

and Solidarity between Generations]. De fleste av oss er klar over at vi i det meste av Europa har en 

befolkning som blir eldre. Delvis skyldes dette årsaker vi kan være stolte av – vi kan forvente å leve 

betydelig lengre enn vi gjorde i generasjonene tidligere. Gjennomsnittlig lever vi åtte år lengre enn vi gjorde 

i 1960, og i løpet av de neste fire eller fem tiårene vil vi trolig oppleve å se at forventet levealder øker med 

nye fem år eller deromkring. Det er en bra sak for oss alle. Men kombiner dette med de lave fødselstallene 

vi har sett de siste fem tiårene, og en får et mønster som gjentar seg i hele den utviklede verden med 

mange flere eldre folk uttrykt i absolutte tall, men også en mye høyere andel av eldre folk i 

totalbefolkningen. 

 

Europas befolkning blir med andre ord, fort eldre. I 2010 var det litt mer enn 87 millioner mennesker over 

65 eller omtrent 17,4 prosent av totalbefolkningen. Sammenlign det med tallene fra 1985, da det var 59,3 

millioner mennesker som var 65 og over – 12,8 prosent av totalen. Og antallet forventes fortsatt å øke i 

forhold til folk i arbeidsdyktig alder og fordobles per 2060. Dette er en utfordring, men også en mulighet for 

å bruke eldre folks kompetanse og evner.  

 

Hvordan kan vi håndtere disse dyptgående endringene? Som László Andor, den europeiske 

kommisjonæren for ansettelse, sosiale saker og inkludering, har pekt på: 'Nøkkelen til å takle utfordringene 

med en økt andel eldre mennesker i samfunnene våre, er 'aktiv aldring': Å oppmuntre eldre folk til fortsatt å 

være aktive ved å jobbe lengre og pensjonere seg senere, ved å engasjere seg i frivillig arbeid etter at man 

er blitt pensjonist og ved å føre et sunt og selvstendig liv. 

 

Aktiv aldring 
 

Derfor betydningen av det europeiske året for aktiv aldring som ble lansert i København i januar. Målet er å 

øke oppmerksomheten rundt det bidraget eldre folk kan gi samfunnet og å oppmuntre beslutningstakerne 

til å bistå folk å eldes aktivt. Aktiv aldring dreier seg om å bli gammel med god helse, fortsatt å leve 

selvstendig og å spille enn fullverdig rolle i samfunnet. 

 

En viktig del av dette innebærer å gjøre det mulig for eldre arbeidere å bli værende lengre på 

arbeidsmarkedet. Ansettelsesandelen for eldre arbeidere (55-64 år gamle) i EU-27, er for tiden under 50 

prosent. Med andre ord, av en rekke årsaker slutter mer enn halvparten av eldre arbeidere jobben før de 

må gå over på pensjon, og det betyr at det finnes et digert, ubrukt potensial i folk som jobber lengre, å 

hjelpe å støtte opp om lengre liv for europeiske borgere.  

 

Prosjekteringer peker især mot et økt antall eldre kvinner innen EU-27s arbeidsmarked med 

sysselsettingssatsen for kvinner i alderen 55 til 64 som forventes å stige med 20,9 prosent mellom 2010 og 

2060 mot menns stigning på 11,5 prosent. 
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Er folk glad for denne økende rollen for eldre folk på arbeidsplassen? I henhold til en nylig Eurobarometer-

spørreundersøkelse ser det slik ut med bred støtte for ideen om eldre folk som jobber frem til og sågar 

utover dagens pensjonsalder. For eksempel synes 61 prosent av europeerne at folk bør få lov til å fortsette 

å jobbe når de har nådd den offisielle pensjonsalderen, og én tredel sier at de selv ville like fortsatt å jobbe 

etter at de når den alderen som gir dem rett til pensjon. 

 

Hvis vi skulle få det til, viser spørreundersøkelser også utstrakt oppmerksomhet rundt betydningen av 

yrkesmessig sikkerhet og sunnhet (OSH [Occupational safety and health]) hvis folk skal jobbe lengre. Den 

andre europeiske opinionsundersøkelsen om yrkesmessig sikkerhet og sunnhet, som ble bestilt av Ipsos 

Mori, viser at 87 prosent av folk i Europa mener at god yrkesmessig sunnhet og sikkerhet er viktig hvis folk 

skal jobbe i lengre tid før de blir pensjonister (56 prosent sier at det er 'svært viktig'). Men i henhold til 

Eurobarometer-spørreundersøkelsen synes også mange europeere at forholdene på arbeidsplassene 

deres ikke gir dem mulighet til å jobbe til de blir eldre: Kun fire av ti (42 prosent) sa de syntes at de ville 

være i stand til å utføre det arbeidet de nå gjør inntil 65 år eller lengre, mens 17 prosent forventer at de 

ikke vil være i stand til å fortsette i sin nåværende jobb lengre enn til 59 år. Mer enn halvparten sa at 

arbeidsplassene deres ikke er tilpasset eldre folks behov. 

 

Eldre arbeideres sikkerhet og sunnhet 
 

Selv om Det europeiske arbeidsmiljøorganet støtter opp om europaåret, legger vi også vekt på den 

avgjørende betydningen god sikkerhet og helse og befordringen av arbeidsplassunnheten har på alle 

stadiene i arbeidslivet hvis eldre folk skal kunne være i stand til å jobbe i lengre tid.  

 

Hvis vi skal oppmuntre folk til å være lengre på arbeidsmarkedet, må vi utfordre noe av den 

diskrimineringen som skjer overfor eldre arbeidere: Å endre negative holdninger er i det store og hele hva 

europaåret handler om. Istedenfor at eldre folk anses som en belastning for befolkningen som er i 

arbeidsalderen, bør de anerkjennes for de verdifulle kunnskapene og erfaringene de har og det bidraget de 

kan ha på arbeidsplassen.  

 

Men eldre folk er på visse måter også mer sårbare på jobben. De kan lettere bli involvert i fatale 

arbeidsplassulykker. Langvarige helseproblemer øker også med alderen: Plager i muskelskjellet er et 

spesielt problem, og depresjon er likeledes en av de vanligste årsakene til tidlig pensjonering. I jobber med 

tungt, fysisk arbeid ser vi selvsagt mer sykefravær på alle alderstrinn, men dette øker betydelig for 

arbeidere mellom 45 og 50. Ikke desto mindre er det store forskjeller mellom de enkelte arbeiderne i en gitt 

alder når det gjelder det arbeidet de kan gjøre, og de fleste eldre arbeiderne er i stand til å holde seg 

sunne og fysisk kapable gitt de riktige betingelsene. 

 

Aldersadministrasjon på arbeidsplassen 
 

Det som vi behøver da, er virkelig vektlegging av betydningen av 'aldersadministrasjon' på arbeidsplassen: 

Sjefene må ta aldersrelaterte faktorer med i vurderingen når de gir folk spesielle oppgaver, slik at alle 

uansett alder er i stand til å utføre jobben sin. 

 

Dette betyr å sette fokus på det vi kaller 'arbeidsevne': Å finne den rette balansen mellom arbeid og de 

personlige ressursene. 

 

Og det er masse arbeidsgiverne kan gjøre på dette området. For eksempel å styrke arbeidsplassunnheten, 

å hjelpe arbeiderne med å legge seg til en sunn livsstil når det gjelder å spise, drikke og mosjonere. Og å 
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gjennomføre skikkelige risikovurderinger der man tar individuelle forskjeller hos arbeiderne når det gjelder 

deres evner og sunnhet, med i vurderingen. Alder blir kun én av mange faktorer som må tas med i 

vurderingen når sjefene ser på 'tilpasningen' mellom ansatte og spesielle jobbtyper. 

 

Endelig innebærer en avgjørende del av aldersadministrasjonen at man omformer de individuelle 

arbeidsoppgavene for å passe til de eldre arbeidernes styrke, behov og kapasitet. Analyser viser at det 

finnes en rekke tiltak som kan fremme arbeidsevnen relatert til arbeidsorganiseringen, arbeidstiden, 

opplæringen, de ergonomiske tiltakene osv. Og den mest effektive og virksomme måten for å tilpasse 

arbeidsplassen til arbeidernes behov er å la dem ta del i planleggingen og implementeringen av tiltakene. 

De er ekspertene når det gjelder arbeidsplassen sin.  

 

Det er masser av eksempler på hvordan dette kan virke i praksis. For eksempel har et produksjonsselskap 

innført en 'aldersmaster'-plan som tilbyr ekstra fridager for arbeidere over 58 år, noe som gir dem mer tid til 

hvile etter å ha utført fysisk krevende arbeid. Som et resultat har eldre folk i selskapet tendert mot å 

arbeide rundt tre år lengre før de blir pensjonert. Et energiselskap har for øvrig innført et '80-90-100'-

program som setter eldre arbeidere i stand til å redusere arbeidstiden med 20 prosent og redusere lønnen 

med ti prosent, men få beholde alle sine pensjonsfordeler: Og videre har dette ført til at arbeiderne jobber 

lengre før de pensjoneres.  

 

Slike eksempler viser at folk er i stand og villige til å jobbe lengre hvis de motiveres til det. Og analyser 

viser at alt dette fører til mindre sykefravær, lavere arbeidsuførekostnader og bedre produktivitet: 

Avkastningen på investeringene for disse plantypene kan være mellom fire og fem til én etter noen få år.  

 

 

 Aldersadministrasjon på europeiske arbeidsplasser viser en klar forskjell mellom organisasjoner som tar 

tak i ansatte som blir eldre i 'problemløsningen' på 'proaktive' måter og dem som ikke gjør det. 

 

 Organisasjoner som ser på en arbeidsstyrke som blir eldre, kun som et problem, har en tendens til å gjøre 

det mindre bra enn de som griper dette som en mulighet og gjør det meste ut av muligheten for at for 

eksempel yngre arbeidere skal lære fra de eldre.  

 

 

Å ta den aktive aldringen alvorlig lønner seg, og ikke bare for arbeiderne og arbeidsgiverne deres. Nylige 

analyser viser at jo bedre arbeidsevne før pensjoneringen, jo bedre livskvalitet senere med mindre 

sykefravær og fysisk og psykisk svekkelse. Og det betyr redusert helseomsorgskostnader for oss alle: Å 

investere i yrkesmessig sunnhet og sikkerhet er en investering for alle. Det som er viktig, er å begynne 

tidlig, dagens unge er morgendagens eldre arbeidere. 

 

Grunnlaget for alt dette er å opprette en preventiv kultur og gi folk styrke til å delta aktivt med å etablere et 

bedre arbeidsmiljø. Godt lederskap og arbeiderdeltakelse er en dokumentert suksessfaktor.  

 

 

For å finne ut mer om EU-OSHAs arbeid på dette området kan du besøke 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers eller laste ned ressurspakken fra vårt søster-EU-

byrå, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), på 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 
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