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1. Hlutverk eldri starfsmanna í Evrópusambandinu 
Hlutfall eldri starfsmanna í Evrópusambandinu mun aukast á allra næstu áratugum.  Tilhneigingin meðal 
vinnandi fólks í ESB-27 ríkjunum bendir til þess að aldurshópurinn 55-64 ára muni stækka um næstum því 
16,2% (9,9 milljónir) á milli áranna 2010 og 2030. Allir aðrir aldurshópar sýna tilhneigingu til fækkunar, frá 
5,4% (40-54 ára) yfir í 14,9% (25-39 ára).  Þessi lýðfræðilega breyting orsakast af hærri ævilíkum og lægri 
barngildum.  Afleiðingin er sú að evrópskt vinnuafl verður eldra en nokkurn tíma áður.  Í mörgum löndum 
verða eldri starfsmenn allt að 30% eða meira alls fólks á vinnumarkaði.  

Atvinnuhlutfall eldri starfsmanna (55-64 ára) í ESB-27 ríkjunum er nú um stundir minna en 50%. Einungis 
15 ríki á heimsvísu sýna hærra en 50% atvinnuhlutfall meðal eldri starfsmanna.  Meira en helmingur eldri 
starfsmanna hættir að vinna fyrir lögbundinn lífeyrisaldur af ýmsum ástæðum.  Af þeim sökum er mikil þörf 
á betri og lengri starfsævi til að fjármagna og styðja við lengra æviskeið Evrópubúa.  

Evrópuár virkrar öldrunar 2012 miðar að því að efla gæði lífs og vellíðunar Evrópubúa, sérstaklega eldra 
fólks og að efla samstöðu á milli kynslóðanna.  Góð starfsævi er mikilvægur vettvangur til að efla virka 
öldrun.  Af þeim sökum leikur vinnuvernd áríðandi hlutverk við að tryggja virka öldrun í gegnum betri og 
lengri starfsævi.  Góð vinna hvetur einnig til samvinnu milli ungra, miðaldra og eldri kynslóða.  

 

2. Nokkrar staðreyndir um öldrun 
Langvarandi heilsufarsvandamál og langvinnir sjúkdómar aukast með aldrinum. Af þeim sökum þarfnast 
um 30% karl- og kvenmanna á aldrinum 50-64 ára nauðsynlega aðlögunar á vinnu sinni sökum 
heilsufarsvandamála til að koma í veg fyrir hættuna á snemmbúnum eftirlaunum og óstarfshæfni.  Stærstu 
heilsufarsvandamálin eru geðrænir og stoðkerfissjúkdómar. Þunglyndi er einnig í augnablikinu ein af 
algengustu ástæðum óstarfhæfni og snemmbúinna eftirlauna. Skert líkamleg vinnugeta eftir því sem árin 
líða er augljós. Hjarta- og lungnageta og vöðvastyrkur minnkar um 1-2% á ári eftir 30 ára aldur. Skert 
líkamsgeta er aðallega vandamál í störfum þar sem líkamleg áreynsla er mikil; um 30% starfa í Evrópu í 
dag fela í sér slæma líkamsstöðu, meðhöndlun þungra hluta eða endurtekningasama vinnu.  Þrátt fyrir það 
er mikill munur á einstaklingum þegar kemur að virknigetu og heilsufarsástandi í öllum aldurshópum.  
Meirihluti eldri starfsmanna getur notið góðrar heilsu og fullnægjandi líkamlegrar getu.   

Þrátt fyrir að heilsunni og líkamlegri getu hraki með árunum, batnar ýmis önnur virkni með aldrinum. 

Andleg geta eykst með aldrinum.  Til að mynda batnar stefnumótandi hugsun, skarpskyggni, tillitssemi, 
viska, getan til íhugunar, getan til rökhugsunar, stjórn yfir eigin lífi, alhliða skynjun og tungumálafærni með 
aldrinum.  Eldri starfsmenn eru einnig trúir og virkir í starfi sínu, trúir vinnuveitenda sínum og hafa oft færri 
fjarvistir en aðrir aldurshópar.  Starfsreynsla og sjálfsstjórn batnar einnig með aldrinum.  Rannsóknir hafa 
sýnt að þegar starfsárangur er mældur á 

vinnustaðnum að þá vegur vinnureynsla upp á móti hnignun sumra helstu vitsmunalegra ferla svo sem 
minnis og færni í skynhreyfingum.   
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Aldur og vinnureynsla bætir einnig mikilvæga félagshæfni eldri starfsmanna: (i) starfshæfni, leynd þekking, 
samstarfshæfni vaxa, (ii) meðvitund um uppbyggingu fyrirtækisins og hlutverk þess batna, og (iii) samband 
við viðskiptavini eykst og skilningur á breytingum í starfsumhverfinu batnar.  

Eldri starfsmenn geta tileinkað sér nýja hluti. Nám byggist ekki á aldri heldur breytist námsferlið með 
aldrinum. Af þeim sökum er mikilvægt að eldri starfsmenn hafi aðgang að þjálfun og jöfnum tækifærum til 
að tileinka sér nýja færni og bæta við starfsgetu sína.  Þegar kemur að símenntun ætti að notast við réttar 
aðferðir og kennslufræði.  

Í stuttu máli gerir öldrun eldri starfsmenn á margan hátt betri og sterkari en áður.  Af þeim sökum er virk 
þátttaka í atvinnulífinu mikilvægt og jákvætt hreyfiafl fyrir virka öldrun.  Sérhver kynslóð býr yfir styrkleikum 
og veikleikum; greina ætti styrk eldri starfsmanna á betri hátt og nýta hann með það markmið að þeir verði 
góður fengur fyrir vinnustaðinn.   

 

3. Aldursstjórnun á vinnustöðum 
Skilgreining á aldursstjórnun leggur áherslu á að „taka eigi aldurstengdar ástæður til skoðunar við daglega 
stjórnun, þar á meðal vinnuskipulag og verkefni einstaks starfsmanns svo að sérhverjum, án tillits til aldurs, 
sé kleift að ná eigin markmiðum og markmiðum fyrirtækisins“. Átta markmið aldursstjórnunar eru:  

1. Betri vitund um öldrun 

2. Sanngjörn viðhorf til öldrunar 

3. Aldursstjórnun sem lykilverkefni og skylda stjórnenda og yfirmanna 

4. Aldursstjórnun sem hluti af mannauðsstefnu 

5. Efling starfsgetu og framleiðslu 

6. Símenntun 

7. Aldursvænt vinnuskipulag, og 

8. Örugg og virðuleg umskipti við aldurstengd starfslok. 

 

Aldursstjórnunarvenjur á Evrópskum vinnustöðum sýna að fyrirtæki takast á við öldrunarmálefni með 
annaðhvort „lausnamiðuðum“ eða „frumkvæðum“ hætti.  Lítil vitund um öldrunarmálefni leiðir fyrirtæki til að 
takast á við vandamálin með fá úrræði til staðar og með því að draga úr vinnukröfum á eldri starfsmenn 
(lausnamiðaða nálgunin). Með betri skilningi á öldrun, sem áskorun eða tækifæri, eru fyrirtæki, sem taka 
frumkvæði, undirbúin til að bæta úrræði fyrir einstaklinga og styðja við fræðslu á milli kynslóða. Þegar best 
lætur nýtir aldursstjórnun sér lífsferilsnálgun og býr til jöfn tækifæri fyrir allar kynslóðir.  

 

4. Starfsgeta 
Víðtækar rannsóknir á starfsgetu eldri starfsmanna hafa greint lykilþættina sem hafa áhrif á starfsgetu 
einstaklinga.  Niðurstöður rannsóknanna má sýna sem „starfsgetuhús“ á fjórum hæðum (skýringarmynd 1). 
Þrjár lægri hæðir hússins lýsa einstökum úrræðum: (i) heilsa og virknigeta, (ii) hæfni, (iii) gildi, viðhorf og 
hvatir. Fjórða hæðin tekur til (iv) starfsævinnar. Starfsgeta er jafnvægið á milli vinnu og einstakra úrræða; 
þegar vinna og úrræðin passa vel saman er starfsgetan góð.  Stigar á milli hæða sýna að allar hæðir 
hússins eru tengdar saman.  Sterkasta tengingin er milli hæðanna „vinna“ og „gildi & viðhorf“ (hæðir 3 og 
4). Jákvæð og neikvæð reynsla í vinnunni laumar sér inn á 3. hæðina, sem svo er metin með annaðhvort 
jákvæðum eða neikvæðum hætti.  Þriðja hæðin stendur fyrir huglægan skilning starfsmannsins á vinnunni 
– álit þeirra og skoðanir um fjölmarga þætti sem tengjast daglegum störfum.  Þriðja hæðin býr yfir svölum 
en þaðan geta starfsmenn séð nærumhverfi vinnustaðarins:  (v) fjölskylduna og (vi) nærsamfélagið. Þessir 



 

 

3

Vinnuverndarstofun Evrópu IS 

http://osha.europa.eu  

Efling virkrar öldrunar ávinnustaðnum 

 

þættir hafa báðir áhrif á starfsgetu starfsmannsins á hverjum degi. Heilbrigður lífsstíll og áhugamál efla 
heilbrigði og virknigetu.  Vinatengsl og mannleg samskipti hafa áhrif á gildi, viðhorf og hvatir.  Þess vegna 
hafa tveir þættir utan vinnustaðarins áhrif á starfsgetu einstaklingsins, annaðhvort með því að bæta eða 
draga úr jafnvæginu á milli vinnu og úrræða þeirra.  Almennt byggist starfsgeta einstaklingsins á sex 
þáttum. 

Mynd 1: Starfsgetuhúsalíkan  lýsir mismunandi víddum sem hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins. 
Starfsgetan er jafnvægið á milli vinnu og einstakra úrræða.  Utan vinnustaðarins hefur fjölskyldan og 
nærumhverfið einnig áhrif á jafnvægið. Byggist á Ilmarinen, 2006. Vinnuverndarstofnun Finnlands, 
aldursstyrkur, grafísk hönnun Milja Ahola.  Lundell et al. 2011 (á finnsku). 

 

Starfsumhverfi fyrirtækja á það til að taka sífelldum breytingum af völdum hnattvæðingar, nýrrar tækni, 
fjármálakreppa o.s.frv. Sem afleiðing af því er vinnan, sem framkvæma þarf í fyrirtækinu, í stöðugri þróun.  
Á sama tíma breytist mannauður fyrirtækisins, til dæmis af völdum öldrunar vinnuaflsins.  
Heilsufarsvandamál kunna að koma upp og þörfin á því að tileinka sér nýja hæfni og færni verður 
mikilvægari.  Óvænt samspil á milli hæðanna í húsinu gera erfitt fyrir um að ná góðu jafnvægi á milli vinnu 
og einstakra úrræða.  Afleiðingin er sú að þörf er á því að reyna að ná sem bestu jafnvægi í gegnum alla 
starfsævina.   

Þriðja hæðin endurspeglar og dregur saman vinnuaðstæður okkar.  Upplýsingaflæðið á milli mismunandi 
hæða og þátta utan vinnunnar getur auðveldlega breytt gildum og viðhorfum starfsmanna ásamt virkni 
þeirra og trúsemi við vinnustaðinn.  Ákvörðunin um hvort halda eigi áfram að vinna hjá viðkomandi fyrirtæki 
fram að eftirlaunum eða jafnvel lengur er tekin á þriðju hæðinni.  Því jákvæðari, sem þriðja hæðin mælist, 
því líklegra er að viðkomandi muni eiga góða starfsævi og lengri starfsframa.  Áríðandi jákvæðir vísar eru 
til dæmis sú virðing sem sýnd er, traust á starfsmanni, stuðningur og viðbrögð yfirmanna, sanngjörn 
meðferð, tengsl við vinnuna.  Ef þriðja hæðin mælist jákvætt verður virk öldrun að veruleika.   

5. Starfsgeta og öldrun 
Starfsgetu má meta með starfsgetustuðli, huglægu könnunartæki sem samanstendur af sjö þáttum. Skor á 
starfsgetustuðlinum er frá 7 – 49 og því hærra, sem skorið er, því betra.  Skorinu er skipt niður í lélegt, 
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miðlungs, gott og frábært.  Starfsgetustuðullinn hefur hátt forspárgildi:  af þeim sem höfðu lélegan 
starfsgetustuðul á aldrinum 45-57 ára voru 60% á örorkubótum 11 árum síðar.  Starfsgetustuðullinn hefur 
verið þýddur á 26 tungumál og er víða notaður í mismunandi menningarheimum um allan heim.  

Starfsgeta hefur tilhneigingu til að lækka með aldrinum, þrátt  fyrir að meðalgildi vinnandi fólks frá 20 til 65 
ára aldurs sé áfram í flokkunum gott og frábært.  Hins vegar sýna um 30% karl- og kvenkynsstarfsmanna 
yfir 45 ára aldri greinilega lækkun á starfsgetustuðlinum bæði í bláflibba- og hvítflibbastörfum.  Einnig er 
öldrunartilhneiging starfsgetustuðulsins mismunandi eftir atvinnugreinum.  Starfsgeta virðist vera lægri í 
landbúnaði og jarðyrkju, tréiðnaði, járniðnaði og flutningum ásamt félagsþjónustu og meðal kennara í 
sumum löndum.  Besta mátið milli vinnu og einstakra úrræða hefur reynst vera í rafeindatækni og 
fjarskiptum, bankarekstri og vátryggingastarfsemi.  

Mismunur á milli einstaklinga þegar kemur að starfsgetur eykst með aldrinum.  Vinnuafl yfir 45 ára aldri er 
mjög sundurleitt í samanburði við yngri starfsmenn.  Um 15-30% þeirra, sem eru 45 ára að aldri hafa 
starfsgetustuðulinn miðlungsgóður eða lélegur. Þeir eru í hættu á að tapa starfsgetunni nema gripið sé til 
forvirkra og betrumbætandi aðgerða.  

Lækkandi tilhneiging starfsgetu eftir aldri stafar af erfiðleikum við að laga breytingar á vinnustaðnum að 
breytingum á einstökum úrræðum. Starfsævin virðist þróast með eigin hætti sem fer ekki alltaf saman við 
aldursþroska meðal venjulegra einstaklinga.  Af þeim sökum mælist þriðja hæðin oft með neikvæðum hætti 
og eldri starfsmenn munu telja að starfsgeta sín fari hnignandi. 

 

6. Efling starfsgetu 
Starfsgetuhúsalíkanið bendir til þess að aðgerðir á vinnustaðnum til að efla starfsgetu ættu að taka til allra 
fjögurra hæðanna.  Starfsmenn bera meiri ábyrgð á heilbrigði sínu og hæfni og vinnuveitandinn ber meiri 
ábyrgð á fyrirtækinu og skipulagi vinnunnar.  Hugmyndin um starfsgetueflingu byggir því á samstarfi milli 
vinnuveitanda og starfsmanna:  saman geta þeir skapað betra jafnvægi á vinnustaðnum og bætt 
starfsgetuna. Sameiginleg ábyrgð á þeim ráðstöfunum, sem grípa á til, gerir þá móttækilegri og líklegri til 
framkvæmda og leiða til aðstöðu þar sem allir vinna.  

Heilsuefling (1. hæð)  nær yfir fjölbreytta lífsstílsávana hvað varðar mat, drykki, líkamsrækt, afturbata og 
svefn.  Fyrir utan heilbrigðan lífsstíl leika forvirkar og frumkvæðar ráðstafanir meðal vinnuverndaraðila 
ásamt góðri meðhöndlun alvarlegra heilsufarsvandamála mikilvægt hlutverk við að ná góðri heilsu á 
lífsferlinum á vinnustað.  Þess vegna ætti hæfni vinnuverndarsérfræðinga einnig að ná yfir öldrun og 
heilbrigðismál.  Skilningur þeirra á þeirri aðlögun, sem þörf er á í vinnunni, vegna breytinga á heilsufari og 
virknigetu sökum aldurs er mikilvæg til að skapa betri starfsævi fyrir eldri starfsmenn.  Vegna þess að mörg 
heilsufarsvandamál eru vinnutengd ætti að greina heilbrigðishættur í vinnunni og koma í veg fyrir þær (4. 
hæð).  Sterkt samspil á milli heilsu og atvinnu krefst virks samstarfs milli vinnuverndarsérfræðinga, 
atvinnurekenda og starfsmanna.  

Viðhald faglegrar hæfni krefst stöðugrar endurmenntunar á færni og hæfni (2. hæð).  Starfsþjálfun ásamt 
ýmiss konar sérstökum þjálfunarnámskeiðum fyrir starfsmenn veita eldri starfsmönnum tækifæri til að 
styrkja getu sína.  Hins vegar ætti að taka breytingar á námsferli eldri starfsmanna til skoðunar.  
Námsaðferðir, námsaðstæður, notkun mynda, slökun og stundaskrár við námið eru mismunandi á meðal 
ungra og eldri starfsmanna.  Hins vegar er mikilvægasti vettvangur námsins vinnan og vinnustaðurinn 
sjálfur.  Starfsnám er mögulegt ef innihald vinnunnar og verkefni eru hönnuð með þeim hætti að þau leiði til 
námsreynslu.  Jákvæð námsreynsla í vinnunni í gegnum starfsferilinn dregur úr hindrunum við að tileinka 
sér nýja hluti og leiðrétta neikvæð viðhorf til náms.  Viðhorf yfirmanna er einnig mikilvægt:  ef hann/hún 
leggur áherslu á símenntun og styður hana með þjálfunarmöguleikum er ein námshindrun eldri 
starfsmanna fjarlægð.  Námástundun þegar árin færast yfir er mikilvægur árangursþáttur í virkri öldrun.   
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Beinar íhlutanir beinast oft ekki að gildum, viðhorfum og hvötum (3. hæð).  Tilhneigingin er sú að þar séu 
áhrifin óbeinni.  Þetta þýðir að beina ætti aðgerðum aðallega að vinnusvæðinu.  Fjölmargar úrbætur á 
stjórnun og forystufærni hafa áhrif á eiginleika 3. hæðarinnar.  Einstaklingar ættu að finna fyrir því að þeir 
séu metnir að verðleikum og að þeir geti treyst vinnuveitandanum.  Þeir búast við því að fá stuðning 
yfirmanna í krefjandi og erfiðum vinnuaðstæðum.  Þeir þurfa að fá viðbrögð við því hvort vinnan var vel 
unnin og einnig læra hvernig þeir geti bætt frammistöðu sína.  Samtalið milli yfirmanns og starfsmanns ætti 
að vera stöðugt ferli, ekki eitt starfsviðtal á ári.  Sanngjörn meðferð og ekkert umburðarlyndi gagnvart 
mismunun á grundvelli aldurs mun vekja eftirtekt og þakklæti starfsmanna.  Þátttaka einstaklinga og 
skuldbinding þeirra við vinnuna eru helstu vísar um jákvæða útkomu þriðju hæðarinnar.  Einnig ætti að 
nefna að starfsmenn bera að lokum ábyrgð á þeirra eigin gildum, viðhorfum og öðrum persónulegum 
þáttum.  Uppfærsla á eigin hugarfari þegar kemur að vinnunni, eigin úrræðum og fjölskyldumálum er 
nauðsynleg til að byggja upp betra, sjálfbærara jafnvægi á starfsævinni.  Slíkt jafnvægi skapar jákvæða 
útkomu á þriðju hæðinni.  

„Vinnuhæðin“ (4. hæðin)  er stærst og þyngst allra hæðanna í húsinu.  Hún samanstendur af 
vinnuumhverfinu (líkamlegu, andlegu, félagslegu), vinnuskipulaginu og fyrirkomulagi vinnunnar, 
vinnutímanum, vinnusamfélaginu og verkefnum í vinnunni ásamt stjórnuninni.  Stjórnendur og yfirmenn 
leika mikilvægt hlutverk vegna þess að þeir hafa heimildina til að ákvarða vinnuferla og verkefni einstakra 
starfsmanna.  Allar ákvarðanir og breytingar á vinnunni fara í gegn um þá.  Þeir bera einnig ábyrgð á 
vinnuverndarmálum, þar á meðal hættumati.  Hættumat ætti að taka til skoðunar stóran einstakan mun á 
virknigetu og heilsu starfsmanna, fötlun, kynjamálefni o.s.frv. Starfsmenn í öllum aldurshópum eru 
viðkvæmir fyrir hættunni á skaðlegri vinnu.  Vegna þess að aðlögun vinnunnar að getu, færni og 
heilsufarsástandi einstaklingsins ætti að vera stöðugur og kraftmikill ferill, sem byggir á fullnægjandi 
hættumati, ætti aðlögun vinnunnar að heilsufarsástandi og þörfum eldri starfsmanna ekki að skapa of mikið 
álag.  Aldur er einungis einn þáttur í fjölbreytileika vinnuaflsins en bæta þarf vitund stjórnenda og yfirmanna 
á aldurstengdum málefnum.  Allar þessar aldurstengdu aðgerðir og úrbætur, sem vinnustaðurinn þarfnast, 
má skilgreina sem „aldursstjórnun“ (sjá hluta 3 að ofan).  

Endurhönnun á verkefnum einstaklingsins í vinnunni í samræmi við styrkleika, þarfir og getu eldri 
starfsmanna er mjög mikilvæg til að tryggja starfsgetuna, vellíðan og frammistöðu starfsmannsins.  Til 
dæmis flokkast það undir aldursvænar ráðstafanir að draga úr líkamlegu álagi, kynna stutt hlé í vinnunni til 
sögunnar og taka mið að heilsufarshættum þegar vaktir eru skipulagðar ásamt sveigjanlegum vinnutíma. 
Hins vegar ætti að færa sér styrkleika eldri starfsmanna í nyt (sjá hluta 2). Auðveldasta leiðin til að greina 
nýjar þarfir og leiðir til að endurhanna vinnuna er að spyrja eldri starfsmenn hvernig þeir myndu vilja breyta 
og bæta vinnu sína.  Annar ákjósanlegur kostur er að deila vinnuskyldum milli yngri og eldri starfsmanna 
og þannig nýta sér mismunandi styrkleika þeirra.  

 

7. Ávinningur af því að efla starfsgetu meðal eldri 
starfsmanna 

Góð reynsla sýnir að kostnaður af fjárfestingum við eflingu starfsgetu vegur minna en ávinningurinn.  Fólk 
getur haldið áfram að vinna með afkastamiklum hætti, andrúmsloftið í vinnunni batnar, framleiðni eykst og 
það dregur úr aldurstengdum vandamálum.  Kostnaðargreining sýnir að arðsemi fjárfestingarinnar getur 
verið mjög góð: arðsemi af 1 evru nemur samtals 3-5 evrum að fáum árum liðnum.  Jákvæð arðsemi byggir 
á færri veikindafjarvistum, lægri kostnaði við starfsörorku og aukinni framleiðni.  
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8. Stefnumál fyrir eldri starfsmenn 
Þörf er á fjölmörgum úrbótum til að bæta virka öldrun með lengri og betri starfsferli meðal eldri 
starfsmanna:   

1. Viðhorfsúrbætur sem miða að því að skapa sanngjörn og viðeigandi viðhorf til eldri starfsmanna 

2. Úrbætur á stjórnun sem miða að því að greina og færa sér styrkleika eldri starfsmanna í nyt 

3. Úrbætur á starfsævi sem miða að því að skapa aldursvæna starfsævi fyrir allar kynslóðir 

4. Úrbætur á lífeyrismálum sem taka mið af miklum einstaklingsbundnum mun milli eldri starfsmanna með 
því að bjóða upp á sveigjanlegar dagsetningar fyrir starfslok og fjárhagslega bónusa fyrir að vinna 
lengur.  

5. Úrbætur á fyrirtækinu sem miða að því að bæta samstarfið milli mismunandi hagsmunaaðila og aðila til 
þess að hafa áhrif á betri og lengri starfsævi, og  

6. Úrbætur á heilbrigðisþjónustunni til að styrkja frumkvæða og forvirka vinnutengda heilbrigðisþjónustu. 

 

Það er afar mikilvægt út frá stefnumótandi sjónarmiðum að innleiða jákvæðar úrbætur fyrst og neikvæðar 
síðar.  Jákvæðar úrbætur þýða að fyrst ætti að þróa starfsævina svo fólk geti, vilji og megi vinna lengur.  
Þessu má ná fram með því að nota alhliða eflingu á starfsgetulíkaninu fyrir allar kynslóðir.  Eftir það má 
hækka eftirlaunaaldur og draga úr möguleikum á snemmbúinni töku lífeyris.  

Mikil þörf er á frumlegum líkönum til þess að lengja starfsævi einstaklinga og hækka raunverulegan 
eftirlaunaaldur þeirra. Nokkur góð dæmi, sem reynsla er komin á, sýn að með því að veita starfsmönnum 
aukin leyfi eða draga úr vinnuálaginu samhliða aldri eykur raunverulegan eftirlaunaaldur um það bil um þrjú 
ár.  Eitt framleiðslufyrirtæki kynnti áætlunina „Aldursmeistarinn“ til sögunnar, þar sem boðið var upp á auka 
frídaga fyrir starfsmenn eldri en 58 ára. Þetta veitti þeim aukinn tíma til hvíldar eftir að hafa unnið nákvæma 
og krefjandi erfiðisvinnu, sem meðal annars fólks í gerð dyralása.   Fjöldi greiddra frídaga jókst úr 6 (58 ára 
aldur) í 14 (63 ára aldur). „Aldursmeistarar“ áttu kost á og vildu vinna um 3 árum lengur en áður og fara á 
eftirlaun 63 ára að aldri.  Orkufyrirtæki kynnti til sögunnar „80-90-100“ áætlun sem gerði starfsmönnum 
þess kleift að draga úr vinnutíma sínum um 20% en lækka aðeins um 10% í launum en lífeyrisgreiðslur 
þeirra héldust áfram 100%. Um 25% starfsmannanna nýtti sér þetta tækifæri.  Raunverulegum 
lífeyristökualdri seinkaði um 3 ár yfir í 64 ára aldurinn.  

Þessi frumlegu dæmi sýna að eldra fólk getur og er viljugt að vinna lengur þegar það getur tekist betur á 
við vinnuálagið og vinnutímann.  Vinnuveitendurnir og starfsmennirnir hafa verið ánægðir með þessa nýju 
skipan.  

 

9. Fengur að eldri starfsmönnum í atvinnulífinu og í 
samfélaginu 

Eldri starfsmenn eru mikilvægur þáttur í vinnuafli nútíma samfélaga og fjöldi þeirra mun aukast á komandi 
áratugum.  Eldri starfsmenn búa yfir annarri færni og þekkingu samanborið við aðrar kynslóðir.  Án þeirra 
þátttöku í atvinnulífinu mun koma upp skortur á faglegri, innbyggðri- og samskiptagetu Einnig er flutningur 
á leyndri þekkingu til yngri kynslóða mikilvægur.  Sterkasta samsetning á hæfni á vinnustaðnum byggir á 
mismunandi styrkleikjum mismunandi kynslóða.   

Betri heilsa og lífslíkur eldra starfsfólks bæta möguleika þeirra á að bæta aldursvænt samfélag.  Hins vegar 
er góð starfsævi mikilvæg forsenda fyrir eldra starfsfólk til að vera virkt og tryggja að samfélagið hafi 
ávinning af styrk þeirra og hæfileikum. Með því að gera svo taka þeir með virkum hætti þátt í að byggja upp 
sjálfbært og ástríkt samfélag þar sem samstaða milli kynslóðanna ríkir  
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og afkastamikil starfsævi er mikilvægur grundvöllur fyrir virka öldrun.  Ánægjuleg atvinna getur hjálpað fólki 
til að koma í veg fyrri veikindi og líkamlega og andlega hnignum, tryggja góða vitræna og líkamlega getu 
og efla jákvæð og virk viðhorf til lífsins.  Gæði starfsævinnar hefur mikil áhrif á alla starfsmenn vegna þess 
að við eyðum svo stórum hluta tíma okkar í vinnunni.  Niðurstöður nýlegrar lengdarrannsóknar sýna að 
vinnugeta fyrir töku lífeyris gefur vísbendingu um sjálfstæði í daglegu lífi milli 73 og 85 ára aldurs.  Því betri 
sem starfsgetan er fyrir aldurstengd starfslok þeim mun betra verða lífsgæðin síðar meir.  Þess vegna þarf 
að tryggja fjárfestingu í virkri öldrun á starfsævinni.  Fjárfesting í vinnuvernd á vinnustaðnum er einnig 
fjárfesting fyrir restina af lífinu.  

Frekara lesefni 

Eurofound resource pack ‘Living longer, working better - active ageing in Europe’ (Lengra líf, betri vinna – 
virk öldrun í Evrópu) http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, .J, Koskinen, S. Dimensions of work ability. Results of the Health 2000 
Survey. (Víddir vinnugetu. Niðurstöður könnunarinnar Heilsa 2000) Finnish Centre of Pensions 
(ETK), The Social Insurance Institution (KELA), National Public Health Institute (KTL), Finnish 
Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, 2008. 

Ilmarinen, J. ‘Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. 
Editorial’(Starfsgeta – alhliða hugtak fyrir vinnuverndarrannsóknir og forvarnir. Ritstjórnargrein), 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2009, 35(1), 1–5.  

Ilmarinen, J. Towards a longer worklife. Ageing and the quality of worklife in the European Union (Í átt að 
lengri starfsævi. Öldrun og gæði starfsævinnar í Evrópusambandinu), Finnish Institute of 
Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 2006. 

Ilmarinen, J. ‘Aging and Work: An International Perspective’ (Öldrun og vinna: Alþjóðlegt sjónarhorn), in: 
Sara J. Czaja and Joseph Sharit (eds) Aging and Work. Issues and Implications in a Changing 
Landscape, The Johns Hopkins University Press 2009, 51–73. 

Nygård, C-H., Savinainen, M., Kirsi, T., Lumme-Sandt, K. Age Management during the Life Course 
(Aldursstjórnun á lífsferlinum), Tampere University Press, Tampere 2011. 

Rowe, J., Kahn, R. Successful aging (Árangursrík öldrun), A Dell Trade Paperback, New York 1998. 

Taylor, P. (ed.) Ageing Labour Forces: Promises and Prospects (Vinnuafl sem eldist: Loforð og horfur), 
Edward Elgar, 2008. 

Tuomi, K., Huuhtanen, P., Nykyri, E., Ilmarinen, J. ‘Promotion of work ability, the quality of work and 
retirement’ (Efling starfsgetu, gæði vinnunnar og eftirlaun), Occupational Medicine 2001, 51(5), 318–
324. 

von Bonsdorff, M.E., Kokko, K., Seitsamo, J., von Bonsdorff, M.B., Nygård, C-H., Ilmarinen, J., Rantanen, 
T. ‘A 28-year follow-up study on differences in midlife physical and mental work strain according to 
work ability trajectories’ ( 28 ára eftirfylgnisrannsókn á mismuninum á líkamlegu- og andlegu 
vinnuálagi hjá miðaldra fólki samkvæmt starfsgetuferlum), Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health 2011, 37(6), 455–463. 

von Bonsdorff, M.B., Seitsamo, J., Ilmarinen, J., Nygård, C-H., von Bonsdorff, M.E., Rantanen, T. ‘Midlife 
work ability predicts late-life disability: A 28-year prospective follow-up’ (Starfsgeta á miðjum aldri 
bendir til síðari tíma örorku), Canadian Medical Association Journal 2011. 
DOI:10.1503/cmaj.100713. 

Wallin, M., Hussi, T. ‘Best practices in Age Management – evaluation of organisation cases’ (Góðar 
starfsvenjur við aldursstjórnun – mat á tilvikum í fyrirtækjum), Final report of research project (2011), 
Pdf-version downloadable at: http://www.tsr.fi/database.  


