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Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. 
 

 

Arbeta bättre under längre tid 
 

Christa Sedlatschek, direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån, om hur man kan hjälpa äldre människor att 
förbli aktiva på arbetsmarknaden. 

 

År 2012 är Europaåret för aktivt åldrande, eller, för att använda hela namnet, Europaåret för aktivt 

åldrande och solidaritet mellan generationerna. De flesta av oss är medvetna om att befolkningen i större 

delen av Europa blir äldre. Detta beror delvis på faktorer vi kan vara stolta över – vi kan förvänta oss att 

leva betydligt längre än tidigare generationer. Vi lever i genomsnitt åtta år längre än man gjorde 1960, och 

under de närmaste fyra eller fem årtiondena kommer vi antagligen att se den förväntade livslängden öka 

med ungefär ytterligare fem år. Det är bra för oss alla. Men i kombination med de låga födelsetal vi haft 

under de senaste årtiondena blir resultatet ett mönster som upprepar sig i alla industriländer, med absolut 

sett många fler äldre människor, men även en mycket större andel äldre människor i befolkningen i stort. 

 

Med andra ord åldras Europas befolkning snabbt. År 2010 var drygt 87 miljoner människor 65 år eller 

äldre, eller ungefär 17,4 procent av hela befolkningen. Detta kan jämföras med siffrorna för 1985, då 

59,3 miljoner människor var 65 år eller äldre – 12,8 procent av hela befolkningen. Antalet förväntas öka 

ännu mer i förhållande till antalet människor i arbetsför ålder och fördubblas fram till 2060. Detta är en 

utmaning, men även en möjlighet att använda den kunskap och de färdigheter som äldre människor har.  

 

Hur kan vi hantera de här djupgående förändringarna? László Andor, kommissionsledamot med ansvar för 

sysselsättning, socialpolitik och inkludering, har påpekat att ”nyckeln för att ta itu med den utmaning som 

följer av en större andel äldre människor i befolkningen är ”aktivt åldrande”: att uppmuntra äldre människor 

att fortsätta vara aktiva genom att arbeta längre och gå i pension senare, genom att arbeta som volontärer 

efter att de gått i pension och genom att leva sunt och självständigt.” 

 

Aktivt åldrande 
 

Därför är Europaåret för aktivt åldrande, som inleddes i Köpenhamn i januari, så viktigt. Syftet är att öka 

medvetenheten om det bidrag äldre människor kan ge till samhället och att uppmuntra beslutfattare att 

hjälpa människor att åldras på ett ”aktivt” sätt. Aktivt åldrande innebär att man fortsätter att vara frisk, bor 

självständigt och spelar en fullständig roll i samhället när man åldras. 

 

En viktig del av detta är att man gör det möjligt för äldre arbetstagare att fortsätta att vara friska under en 

längre tid på arbetsmarknaden. Inom EU-27 ligger sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare (55–64 år) 

för närvarande under 50 procent. Med andra ord lämnar över hälften av de äldre arbetstagarna av olika 

skäl arbetslivet innan de måste gå i pension. Det betyder att det ligger en enorm, outnyttjad potential i att 

få människor att arbeta längre för att hjälpa till att bära de kostnader som följer av EU-medborgarnas 

ökade livslängd.  

 

Prognoserna visar särskilt på ett ökat antal äldre kvinnor på arbetsmarknaden inom EU-27, där 

sysselsättningsgraden för kvinnor i åldern 55–64 år förväntas öka med 20,9 procent mellan 2010 och 

2060, att jämföras med en ökning på 11,5 procent för män. 
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Gläder sig folk åt den här ökade rollen för äldre människor inom arbetslivet? Enligt en färsk 

Eurobarometer-undersökning verkar det så. Det finns ett brett stöd för tanken att äldre människor ska 

kunna arbeta tills de uppnår den nuvarande pensionsåldern, eller till och med längre. Exempelvis anser 

61 procent av européerna att människor ska få fortsätta arbeta efter att de uppnått den officiella 

pensionsåldern, och en tredjedel säger att de själva skulle vilja fortsätta arbeta efter att de uppnått den 

ålder då de är berättigade till pension. 

 

För att uppnå detta visar emellertid opinionsundersökningarna även på en bred medvetenhet om vikten av 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen om människor ska kunna arbeta längre. Den andra europeiska 

opinionsundersökningen om arbetsmiljö som vi nyligen beställde av Ipsos MORI, visar att 87 procent av de 

tillfrågade i Europa anser att en bra arbetsmiljö är viktig om människor ska förväntas arbeta längre innan 

de går i pension (56 procent säger att detta är ”mycket viktigt”). Men enligt Eurobarometer-undersökningen 

anser många européer även att situationen på deras arbetsplats eventuellt inte gör det möjligt för dem att 

fortsätta arbeta tills de är äldre. Bara fyra av tio (42 procent) sade att de trodde sig kunna utföra det arbete 

de utför nu till 65 års ålder eller längre, medan 17 procent inte tror sig kunna fortsätta med sitt nuvarande 

arbete efter 59 års ålder. Över hälften sade att deras arbetsplats inte var anpassad till äldre människors 

behov. 

 

Äldre arbetstagares arbetsmiljö 
 

Samtidigt som vi på Europeiska arbetsmiljöbyrån stöder Europaåret understryker vi även hur ytterst viktigt 

det är med en bra arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen under hela arbetslivet för att 

äldre människor ska kunna arbeta under längre tid.  

 

För att vi ska kunna uppmuntra människor att stanna på arbetsmarknaden under en längre tid måste vi ta 

itu med en del av den diskriminering som äldre människor utsätts för. Europaåret går i stor utsträckning ut 

på att förändra negativa attityder. I stället för att se äldre människor som en börda för den arbetsföra 

befolkningen bör man lyfta fram de värdefulla färdigheter och erfarenheter de har, och vad de därmed kan 

bidra med på arbetsplatsen.  

 

Men på vissa sätt är äldre människor även mer sårbara på arbetet. De råkar med större sannolikhet ut för 

dödliga arbetsplatsolyckor. Långsiktiga hälsoproblem ökar med åldern: muskel- och skelettbesvär är ett 

särskilt stort problem. Även depression är ett av de vanligaste skälen till förtidspension. Ifråga om arbeten 

med hög fysisk påfrestning ser vi förstås mer sjukledighet i alla åldrar, men det sker en påtaglig ökning för 

arbetstagare i åldern 45–50 år. Oavsett ålder finns det ändå stora skillnader mellan individuella 

arbetstagare när det gäller det arbete de kan utföra, och med rätt förutsättningar kan de flesta äldre 

arbetstagare fortsätta att vara friska och orka rent fysiskt. 

 

Åldershantering på arbetsplatsen 
 

Så vad vi behöver är en verklig betoning på betydelsen av ”åldershantering” i arbetslivet. Chefer måste 

beakta åldersrelaterade faktorer då de tilldelar individuella uppgifter, så att alla, oavsett ålder, kan utföra 

sitt arbete. 

 

Det här innebär en fokusering på det som vi kallar ”arbetsförmåga”: att hitta rätt balans mellan arbete och 

individuella resurser. 
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Det finns mycket som arbetsgivare kan göra på det här området, exempelvis genom hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna att leva hälsosammare ifråga om mat, alkohol och 

träning. Man kan även genomföra ordentliga riskbedömningar där man beaktar individuella skillnader 

mellan arbetstagarna vad beträffar kapacitet och hälsa. Åldern blir då bara en av många faktorer att ta 

hänsyn till när en chef bedömer vilken anställd som passar för ett visst uppdrag. 

 

En viktig del av åldershanteringen inbegriper slutligen att individuella arbetsuppgifter omformas så att de 

motsvarar äldre arbetstagares krafter, behov och färdigheter. Forskningen visar på ett flertal olika åtgärder 

som kan främja arbetsförmågan och som rör arbetets organisation, arbetstid, utbildning, ergonomiska 

åtgärder osv. Det mest effektiva sättet att anpassa en arbetsplats efter arbetstagarnas behov är att låta 

dem delta i planeringen och förverkligandet av åtgärderna. De är experter på sin arbetsplats.  

 

Det finns många exempel på hur detta kan fungera i praktiken. Ett industriföretag har exempelvis börjat 

med ett åldersrelaterat program, Age Master, som ger extra ledighet för arbetstagare över 58 års ålder, så 

att de kan få mer tid att återhämta sig efter att de utfört fysiskt påfrestande arbete. Följden är en tendens 

bland äldre människor i företaget att arbeta cirka tre år längre innan de går i pension. Samtidigt har ett 

energiföretag infört programmet ”80-90-100” som gör det möjligt för äldre arbetstagare att minska sin 

arbetstid med 20 procent, vilket ger en löneminskning på 10 procent men arbetstagaren får behålla alla 

sina pensionsförmåner. Även detta har lett till att de anställda arbetar längre innan de går i pension.  

 

Exempel som dessa visar att människor kan och vill arbeta längre tid när de motiveras att göra det. 

Forskningen visar att detta leder till lägre sjukfrånvaro, lägre kostnader för arbetsoförmåga och bättre 

produktivitet. Avkastningen på investeringar för den här typen av program kan vara mellan tre och fem till 

ett inom några få år.  

 

 

 Åldershanteringen på europeiska arbetsplatser uppvisar en tydlig skillnad mellan organisationer som tar  

 itu med åldrande anställda på ett problemlösande och aktivt sätt och organisationer som inte gör det. 

 

 Organisationer som bara betraktar sin åldrande arbetskraft som ett problem tenderar att prestera 

 sämre än de som ser detta som en möjlighet, och som exempelvis drar mesta möjliga nytta av att de 

 yngre arbetstagarna kan lära sig av sina äldre kolleger.  

 

 

Det lönar sig alltså att ta det aktiva åldrandet på allvar, inte bara för arbetstagarna och deras arbetsgivare. 

Ny forskning visar att ju bättre vår arbetsförmåga är före pensionen, desto bättre livskvalitet får vi senare, 

med lägre sjukdomsnivå och minskad fysisk och psykisk försämring. Det innebär lägre sjukvårdskostnader 

för oss alla: en investering i arbetsmiljön är en investering för alla. Det viktigaste är att börja tidigt – dagens 

ungdom är morgondagens äldre arbetstagare. 

 

Grunden för allt detta är att införa en förebyggande kultur och att ge människor möjlighet att delta aktivt i 

skapandet av en bättre arbetsmiljö. Gott ledarskap och arbetstagarinflytande är beprövade 

framgångsfaktorer.  

 

 

Du hittar mer information om EU-Oshas arbete på det här området på 

http://osha.europa.eu/sv/priority_groups/ageingworkers/index_html 

Du kan också ladda ner ett resurspaket från vår systermyndighet,  

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), på 

http://osha.europa.eu/sv/priority_groups/ageingworkers/index_html
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http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 

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

