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1. Eldre arbeidstakeres rolle i EU 
Andelen eldre arbeidstakere i EU vil stige de neste par tiårene. Trendene for befolkningen i arbeidsdyktig 
alder i EU-27 tyder på at aldersgruppen 55–64 vil øke med 16,2 % (9,9 millioner) i perioden 2010–2030. 
Alle de andre aldersgruppene viser en nedadgående trend, fra 5,4 % (aldersgruppen 40–54) til 14,9 % 
(aldersgruppen 25–39). Denne markante demografiske endringen skyldes høyere levealder og lavere 
fødselstall. Konsekvensen er at den europeiske arbeidsstyrken vil bli eldre enn noen sinne. I mange land 
vil eldre arbeidstakere utgjøre mer enn 30 % av befolkningen i arbeidsdyktig alder. 

Sysselsettingstallet for eldre arbeidstakere (55–64 år) i EU-27 er i dag på under 50 %. Det er bare 15 land i 
hele verden som har et sysselsettingstall for eldre arbeidstakere på over 50 %.  Mer enn halvparten av de 
eldre arbeidstakerne trer ut av arbeidslivet før den obligatoriske pensjonsalderen, av mange forskjellige 
årsaker. Derfor er det et presserende behov for bedre og mer langvarige karrierer som kan finansiere og 
støtte europeiske borgeres stadig lengre liv. 

Det europeiske året for aktiv aldring 2012 har som formål å styrke livskvaliteten og velferden til Europas 
befolkning generelt og de eldre spesielt, og fremme solidaritet mellom generasjonene. Et godt arbeidsliv er 
en viktig plattform for fremme av aktiv aldring. Derfor spiller HMS en avgjørende rolle i å sikre aktiv aldring 
gjennom et bedre og lengre yrkesaktivt liv. Et godt arbeidsliv bidrar også til å fremme samarbeid mellom de 
unge, middelaldrende og eldre generasjonene. 

 

2. Noen fakta om aldring 
Forekomsten av kroniske helseproblemer og sykdommer øker med alderen. Om lag 30 % av alle menn og 
kvinner i aldersgruppen 50–64 år har helseproblemer som gjør at de trenger å få tilpasset arbeidet sitt for å 
forebygge risiko for tidlig pensjonering og uførhet. De vanligste helseproblemene er muskel- og 
skjelettlidelser og psykiske lidelser. Depresjon er i dag en av de vanligste årsakene til uførhet og tidlig 
pensjonering. Det er ingen tvil om at arbeidskapasiteten reduseres med alderen: Både hjerte- og 
lungekapasiteten og muskelstyrken svekkes med ca. 1–2 % per år fra 30-årsalderen av. Redusert fysisk 
kapasitet er først og fremst et problem i jobber med stor fysisk arbeidsbelastning. Om lag 30 % av jobbene 
i Europa i dag involverer ugunstige arbeidsstillinger, håndtering av tunge gjenstander eller repetitivt arbeid. 
Imidlertid er det i enhver aldersgruppe store individuelle forskjeller med hensyn til funksjonell kapasitet og 
helsetilstand. Flertallet av eldre arbeidstakere er ved god helse og har tilstrekkelig fysisk kapasitet.  

Og selv om helsen og den fysiske kapasiteten svekkes etter hvert som vi blir eldre, er det flere funksjoner 
som bare blir bedre med alderen. 

Mental vekst er aldringens suksesshistorie.  Eksempler på ferdigheter som blir bedre med alderen, er 
evnen til strategisk tenkning, årvåkenhet, hensynsfullhet, klokskap, beslutningsdyktighet, 
rasjonaliseringsevne, livskontroll, evnen til å oppfatte helheten og språkferdigheter. Eldre arbeidstakere er 
også pliktoppfyllende og engasjerte i arbeidet og lojale overfor arbeidsgiveren, og de har ofte lavere fravær 
enn andre aldersgrupper.  
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Med alderen kommer dessuten arbeidserfaring og evne til livsmestring. Studier har vist at når 
arbeidstakernes prestasjoner måles på arbeidsplassen, kompenserer arbeidserfaring for svekkelsen av 
enkelte grunnleggende kognitive prosesser som hukommelsesfunksjoner og psykomotoriske ferdigheter.  

Alder og arbeidserfaring øker også verdien av eldre arbeidstakeres sosiale kapital: i) styrket faglig 
kompetanse, taus kunnskap og samarbeidsevne, (ii) bedre strukturell kjennskap til organisasjonen og dens 
funksjoner, og (iii) flere kundekontakter og større nettverk, bedre forståelse av endringer i driftsmiljøet. 

Eldre arbeidstakere kan lære nye ting. Læring er ikke avhengig av alder, men læringsprosessen endrer 
seg med alderen. Derfor er det viktig at eldre arbeidstakere får tilgang til opplæring og like muligheter til å å 
lære nye ferdigheter og oppdatere sin faglige kompetanse. For å sikre livslang læring er det viktig å 
anvende de riktige læringsstrategiene og didaktiske metodene. 

I sum blir arbeidstakerne på mange måter både bedre og sterkere etter hvert som de blir eldre. Derfor er 
aktiv deltakelse i arbeidslivet en viktig positiv drivkraft for aktiv aldring. Hver generasjon har sine styrker og 
svakheter. Styrkene til eldre arbeidstakere bør identifiseres og utnyttes bedre på arbeidsplassen for å gjøre 
dem til en verdifull ressurs.  

 

3. Aldersriktig ledelse på arbeidsplassen 
Aldersriktig ledelse (age management – AM) innebærer blant annet at det tas hensyn til aldersrelaterte 
faktorer i den daglige ledelsen, herunder med hensyn til arbeidsordninger og individuelle arbeidsoppgaver, 
slik at alle – uansett alder – føler at de har muligheten til å nå sine egne og bedriftens mål. De åtte målene 
for aldersriktig ledelse er:  

1. Økt bevissthet om aldring  

2. Rettferdige holdninger overfor aldring  

3. Inkludering av aldersriktig ledelse som en kjerneoppgave for ledere og arbeidsledere 

4. Integrering av aldersriktig ledelse i personalpolitikken  

5. Fremme arbeidsevne og produktivitet  

6. Livslang læring 

7. Aldersvennlige arbeidsordninger  

8. En sikker og verdig overgang til pensjonisttilværelsen. 

 

Gjeldende praksiser på europeiske arbeidsplasser viser at organisasjoner håndterer spørsmål knyttet til 
aldring enten på en "problemløsende" eller en "proaktiv" måte. Manglende bevissthet om problemstillinger 
knyttet til aldring gjør at mange selskaper vier for få ressurser til å takle problemer og stiller lavere krav til 
eldre arbeidstakere (problemløsningstilnærmingen). Takket være en bedre forståelse av aldring som en 
utfordring eller en mulighet foretrekker proaktive selskaper å styrke individuelle ressurser og støtte læring 
på tvers av generasjonene. Aldersriktig ledelse på sitt beste bruker en livsløpstilnærming og skaper like 
muligheter for alle generasjoner. 

 

4. Arbeidsevne 
Omfattende forskning på eldre arbeidstakeres arbeidsevne har identifisert de viktigste faktorene som 
påvirker den enkeltes arbeidsevne. Forskningsfunnene kan illustreres i form av et "arbeidsevnehus" med 
fire etasjer (figur 1). Husets tre nederste etasjer beskriver personlige ressurser: i) helse og funksjonelle 
kapasiteter, ii) kompetanse, iii) verdier, holdninger og motivasjon. Den fjerde etasjen iv) dekker 
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arbeidslivet. Arbeidsevne er balansen mellom arbeid og personlige ressurser. Når arbeidet og den 
enkeltes personlige ressurser passer godt overens, er arbeidsevnen god. Trappen mellom etasjene 
illustrerer samhandlingen mellom alle husets etasjer. Den sterkeste samhandlingen er den som foregår 
mellom etasjene "arbeid" og "verdier og holdninger" (etasje 3 og 4). Positive og negative erfaringer på 
arbeidsplassen trenger inn i 3. etasje, som dermed blir enten positivt eller negativt ladet. Den 3. etasjen 
representerer arbeidstakerens subjektive forståelse av arbeidet sitt – meninger om og følelser knyttet til en 
rekke faktorer ved vedkommendes daglige arbeid. Den 3. etasjen har en balkong hvorfra arbeidstakeren 
kan se ut over arbeidsplassens nærmeste omgivelser: v) familien og vi) nærmiljøet. Begge disse faktorene 
påvirker arbeidstakerens arbeidsevne i det daglige. Hobbyer og en sunn livsstil bidrar til å bedre helsen og 
den funksjonelle kapasiteten. Personlige nettverk og menneskelig samhandling påvirker personens 
verdier, holdninger og motivasjon. Dermed er det to faktorer utenfor arbeidsplassen som påvirker 
arbeidsevnen ved enten å forbedre eller forverre balansen mellom arbeidet og personens ressurser. Alt i 
alt avhenger en persons arbeidsevne av seks faktorer. 

Figur 1: Arbeidsevnehuset – en modell som beskriver de ulike dimensjonene som påvirker menneskers 
arbeidsevne. Arbeidsevne er balansen mellom arbeid og personlige ressurser. I tillegg til arbeidsplassen 
har også familien og nærmiljøet innvirkning på denne balansen. Basert på Ilmarinen, 2006. Det finske 
arbeidsmiljøinstituttet, Age Power, grafisk design Milja Ahola. Lundell et al. 2011 (på finsk). 

 

 

Som en følge av globalisering, ny teknologi, økonomiske nedgangstider osv. har driftsmiljøet i mange 
organisasjoner en tendens til å endre seg kontinuerlig. Dermed er arbeidet som skal gjøres i 
organisasjonen, også i stadig utvikling. Samtidig endrer organisasjonens menneskelige ressurser seg, for 
eksempel som følge av at arbeidsstyrken blir eldre. Helseproblemer kan oppstå, og behovet for å 
oppdatere ferdigheter og kompetanse blir mer akutt. Den uforutsigbare dynamikken mellom etasjene i 
huset gjør det vanskelig å oppnå en god balanse mellom arbeid og personlige ressurser. Følgelig må vi 
prøve å skape den best mulige balansen hele arbeidslivet gjennom.  

3. etasje gjenspeiler og oppsummerer arbeidssituasjonen vår. Informasjonsflyten fra de forskjellige 
etasjene og faktorene utenfor arbeidsplassen kan lett påvirke arbeidstakernes verdier og holdninger og 
deres engasjement og innsats i jobben. Det er i 3. etasje at beslutningen om å fortsette å arbeide i 
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organisasjonen fram til pensjonsalder eller enda lengre, blir fattet. Jo mer positivt ladet 3. etasje er, jo mer 
sannsynlig er det at arbeidstakeren vil ha et godt arbeidsliv og en lang karriere.  Blant de viktigste positive 
indikatorene er opplevd respekt, tillit til arbeidsgiveren, støtte og tilbakemeldinger fra overordnede, 
rettferdig behandling og engasjement for arbeidet. En positivt ladet 3. etasje gjør aktiv aldring til virkelighet.  

5. Arbeidsevne og aldring 
Arbeidsevnen kan vurderes ved hjelp av den såkalte Work Ability Index (WAI), som er et subjektivt 
vurderingsverktøy bestående av syv ledd. WAI-skåren går fra 7 til 49 – jo høyere, jo bedre. Skåren 
kategoriseres som svak, moderat, god og svært god. WAI har vist seg å ha en høy prediktiv verdi: Blant 
personer som hadde svak WAI-skåre i alderen 45–57, var rundt 60 % uføretrygdet 11 år senere. WAI er 
oversatt til 26 språk og brukes i utstrakt grad i forskjellige kulturer over hele verden. 

Arbeidsevnen har en tendens til å svekkes med årene, selv om middelverdiene for den yrkesaktive 
befolkningen i alderen 20 til 65 år befinner seg i kategoriene god og svært god. Likevel viser om lag 30 % 
av mannlige og kvinnelige arbeidstakere over 45 år (både kontoransatte og ansatte i industrien) en markert 
nedgang i WAI. WAI-trenden relatert til aldring varierer også avhengig av økonomisk sektor. Arbeidsevnen 
synes å være lavere innen landbruket, tømmer-, metall- og transportindustrien, sosiale tjenester og – for 
noen lands vedkommende – blant lærere. Den beste balansen mellom arbeid og personlige ressurser 
finner vi innen elektronikk og telekommunikasjon, bankvirksomhet og forsikring. 

De individuelle forskjellene i arbeidsevne øker med alderen. Den yrkesaktive befolkningen over 45 år er 
svært heterogen sammenlignet med den yngre yrkesaktive befolkningen. Om lag 15–30 % av 45-åringene 
har en WAI-skåre i kategorien moderat eller svak. De risikerer å miste arbeidsevnen helt med mindre det 
iverksettes forebyggende og korrigerende tiltak. 

Den nedadgående trenden for arbeidsevnen med alderen skyldes problemer med å tilpasse endringer i 
arbeidet til endringer i den enkeltes personlige ressurser. Arbeidslivet synes å utvikle seg langs et eget 
spor som ikke nødvendigvis er parallelt med sporet den normale menneskelige aldringsprosessen følger. 
Derfor vil 3. etasje ofte bli negativt ladet slik at eldre arbeidstakere føler at arbeidsevnen deres blir 
dårligere. 

 

6. Fremme av arbeidsevne 
Ifølge arbeidsevnehus-modellen bør tiltak for å fremme arbeidsevne på arbeidsplassen omfatte alle de fire 
etasjene. Arbeidstakerne bærer hovedansvaret for egen helse og kompetanse, mens arbeidsgiveren har 
mesteparten av ansvaret for organiseringen av arbeidet og arbeidsordningene. Konseptet for fremme av 
arbeidsevne er derfor basert på et samarbeid mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren der de sammen 
skaper en bedre balanse på arbeidsplassen for derved å styrke arbeidsevnen. Ved at ansvaret for tiltakene 
som skal treffes, deles, blir tiltakene mer akseptable, og det oppstår en vinn-vinn-situasjon. 

Helsefremmende arbeid (1. etasje) omfatter en rekke forskjellige livsstilsvaner knyttet til mat og drikke, 
fysisk aktivitet, hvile og søvn. I tillegg til en sunn livsstil spiller forebyggende og proaktive tiltak i regi av 
bedriftshelsetjenesten og god behandling av akutte helseproblemer en viktig rolle i å sikre god helse 
gjennom hele arbeidslivet. Derfor bør kompetansen til HMS-eksperter også omfatte aldring og 
helseproblemer. Deres forståelse av justeringene som trengs på arbeidsplassen som følge av 
aldersrelaterte endringer i arbeidstakernes helse og funksjonelle kapasitet, er en verdifull ressurs når det 
gjelder å skape et bedre arbeidsliv for eldre arbeidstakere.  Ettersom mange helseproblemer er relatert til 
arbeidet, bør helserisikoene på arbeidsplassen identifiseres og forebygges (4. etasje). Det tette samspillet 
mellom helse og arbeid krever et aktivt samarbeid mellom HMS-eksperter, arbeidsgivere og arbeidstakere. 



 

 

5

Det europeiske arbeidsmiljøorganet NO 

http://osha.europa.eu 

Femme av aktiv aldring på arbeidsplassen 

 

For å holde den faglige kompetansen ved like kreves det kontinuerlig oppdatering av ferdigheter og 
kompetanse (2. etasje). Gjennom opplæring på arbeidsplassen og deltakelse på forskjellige typer kurs får 
eldre arbeidstakere mulighet til å styrke sin kompetanse. Det bør imidlertid tas hensyn til endringer i 
læringsprosessen hos eldre arbeidstakere. Læringsstrategiene og læringsforholdene, bruken av bilder, 
avslapning og tidsplaner i forbindelse med opplæring kan variere alt etter om målgruppen er yngre eller 
eldre arbeidstakere. Den aller viktigste læringsplattformen er likevel selve arbeidet og arbeidsplassen. 
Opplæring på arbeidsplassen forutsetter at arbeidstakerens arbeid og oppgaver er utformet på en slik 
måte at de byr på læringsopplevelser. Positive læringsopplevelser på arbeidsplassen gjennom hele 
karrieren reduserer antallet barrierer for å lære nye ting og forebygger negative holdninger til læring. 
Arbeidslederens holdninger er også av stor betydning. Hvis han/hun er opptatt av livslang læring og støtter 
det ved å tilby opplæringsmuligheter, elimineres en viktig hindring for eldre arbeidstakeres læring. Livslang 
læring er en viktig suksessfaktor for aktiv aldring.  

Verdier, holdninger og motivasjon (3. etasje) søkes sjelden påvirket gjennom direkte tiltak. Påvirkningen 
skjer her mer indirekte. Det betyr at aktivitetene i hovedsak bør fokusere på "arbeidsetasjen". Mange 
forbedringer knyttet til ledelse og lederegenskaper kan være med å påvirke egenskapene i 3. etasje. 
Arbeidstakerne bør oppleve at de blir respektert, og at de kan stole på arbeidsgiveren. De forventer å få 
støtte fra overordnede i krevende og vanskelige arbeidssituasjoner. De trenger tilbakemeldinger på om 
arbeidet er vel utført og informasjon om hvordan de kan forbedre sine resultater. Dialogen mellom 
arbeidsledere og arbeidstakere bør være en kontinuerlig prosess, og ikke begrense seg til en årlig 
medarbeidersamtale. Rettferdig behandling og nulltoleranse overfor aldersdiskriminering vil bli verdsatt av 
arbeidstakerne. Personlig engasjement og arbeidsvilje er viktige indikatorer på en positivt ladet 3. etasje. 
Det bør også understrekes at arbeidstakerne selv har det største ansvaret for sine verdier, holdninger og 
andre personlige faktorer. For å oppnå en god, bærekraftig balanse i arbeidslivet er det nødvendig å 
oppdatere ens egen innstilling til arbeidet, personlige ressurser og familiespørsmål.  En slik balanse skaper 
en positivt ladet 3. etasje. 

"Arbeidsetasjen" (4. etasje) er den største og tyngste etasjen i huset. Den omfatter arbeidsmiljø (fysisk, 
psykologisk og sosialt), arbeidsorganisering og arbeidsordninger, arbeidstid, arbeidsfellesskap, 
arbeidsoppgaver og ledelse.  Ledere og overordnede spiller en viktig rolle her ettersom de har myndighet 
til å utforme arbeidsprosesser og individuelle arbeidsoppgaver. Alle beslutninger og endringer i arbeidet 
går gjennom dem. De har også ansvar for HMS-spørsmål, inklusive risikovurderinger.  Risikovurderinger 
bør ta hensyn til de betydelige forskjellene relatert til funksjonell kapasitet, helse, uførhet, kjønn osv. som 
finnes mellom arbeidstakerne. Alle arbeidstakere – uansett aldersgruppe – er sårbare overfor eksponering 
for skadelige forhold på arbeidsplassen. Tilpasning av arbeidet til den enkeltes evner, ferdigheter og 
helsetilstand bør være en kontinuerlig og dynamisk prosess og baseres på hensiktsmessige 
risikovurderinger. Å tilpasse arbeidet etter eldre arbeidstakeres helsestatus og behov burde derfor ikke 
utgjøre noen ekstra byrde. Alder er bare et av aspektene ved mangfoldet på arbeidsplassen, men det er 
behov for å øke bevisstheten rundt aldersrelaterte problemstillinger blant ledere og overordnede. Alle disse 
aldersrelaterte tiltakene og forbedringene som trengs på arbeidsplasser, kan høre inn under begrepet 
"aldersriktig ledelse" (se pkt. 3 over).  

Å modifisere individuelle arbeidsoppgaver i tråd med eldre arbeidstakeres styrker, behov og evner er helt 
avgjørende for å ivareta disse arbeidstakernes arbeidsevne, velferd og produktivitet. Eksempler på 
aldersvennlige tiltak kan være å redusere den fysiske arbeidsbelastningen, legge inn korte pauser i 
arbeidsprosessene og ta hensyn til helserisikoer ved planlegging av skiftarbeid og fleksible 
arbeidsordninger. Samtidig bør styrkene til eldre arbeidstakere utnyttes (se pkt. 2). Den letteste måten å 
identifisere nye behov og måter å modifisere utformingen av arbeidet på, er å spørre eldre arbeidstakere 
hva de kunne tenke seg å endre og forbedre. En annen mulig løsning kan være å fordele arbeidsoppgaver 
mellom yngre og eldre arbeidstakere med sikte på å utnytte deres respektive styrker. 
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7. Fordeler ved å styrke eldre arbeidstakeres 
arbeidsevne 

Eksempler på god praksis viser at kostnadene ved å investere i tiltak som styrker arbeidsevnen blir mer 
enn oppveid av fordelene. Arbeidstakerne kan fortsette å arbeide på en produktiv måte, trivselen og 
produktiviteten øker, og aldersrelaterte problemer reduseres. Kost/nytteanalyser viser at avkastningen på 
investeringen kan være svært god: 1 euro investert gir en avkastning på 3–5 euro etter bare noen år. Den 
positive avkastningen er relatert til lavere sykefravær, lavere uførekostnader og bedre produktivitet. 

8. Politiske spørsmål relatert til eldre arbeidstakere 
Det er behov for flere reformer for å fremme aktiv aldring gjennom lengre og bedre karrierer for eldre 
arbeidstakere:  

1. Holdningsendrende tiltak for å skape rettferdige og gode holdninger overfor eldre arbeidstakere  

2. Reformer på ledelsesnivå for å identifisere og utnytte styrkene til eldre arbeidstakere  

3. Arbeidslivsreformer med sikte på å skape et aldersvennlig arbeidsliv for alle generasjoner  

4. Pensjonsreformer som tar hensyn til de store individuelle forskjellene mellom eldre arbeidstakere, 
gjennom fleksible pensjoneringsdatoer og økonomiske incentiver til å stå lengre i arbeid.  

5. Organisatoriske reformer med sikte på å bedre samarbeidet mellom forskjellige interessenter og 
aktører som kan bidra til bedre og lengre arbeidsliv, og  

6. Helsetjenestereformer for å sikre proaktive og forebyggende bedriftshelsetjenester. 

 

Fra et politisk ståsted er det helt avgjørende at de positive reformene blir gjennomført før de mer negative 
reformene. Positive reformer innebærer at arbeidslivet først må utvikles slik at arbeidstakerne kan, ønsker 
og får mulighet til å arbeide lengre. Dette kan oppnås ved å bruke den helhetlige modellen for fremme av 
arbeidsevne for alle generasjoner. Deretter kan pensjonsalderen heves og mulighetene for 
førtidspensjonering strammes inn. 

Det er et akutt behov for innovative modeller med sikte på å forlenge arbeidstakernes yrkesaktive liv og 
heve den faktiske pensjonsalderen. Eksempler på god praksis har vist at den faktiske pensjonsalderen er 
om lag tre år høyere blant arbeidstakere som får mer fritid eller redusert arbeidsbelastning når de blir eldre. 
En produksjonsbedrift innførte en ordning kalt "Age Master" som ga arbeidstakere over 58 ekstra fridager. 
Dermed fikk de mer tid til å hvile etter å ha utført omhyggelig og krevende manuelt arbeid som f.eks. å 
sette sammen dørlåser. Antallet fridager med lønn steg fra 6 (58 år) til 14 (63 år). Arbeidstakerne i "Age 
Masters"-ordningen klarte og var villig til å arbeide tre år lengre enn tidligere og gå av med pensjon ved 
fylte 63 år. Et energiselskap innførte et program kalt "80-90-100" som ga arbeidstakerne mulighet til å 
redusere arbeidstiden med 20 % og lønnen med 10 % samtidig som pensjonsrettighetene ble opprettholdt 
100 %. Om lag 25 % av arbeidstakerne valgte å benytte seg av denne muligheten. Den faktiske 
pensjonsalderen økte med ca. 3 år til 64 år. 

Disse nyskapende eksemplene viser at eldre mennesker er i stand til og ønsker å arbeide lengre når de får 
mulighet til å styre arbeidsbelastningen og arbeidstiden bedre. Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne var 
fornøyd med de nye ordningene. 
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9. Eldre arbeidstakere er en ressurs for arbeidslivet og
samfunnet.

Eldre arbeidstakere er en viktig del av arbeidsstyrken i moderne samfunn, og de vil bli stadig flere de 
kommende tiårene.  Eldre arbeidstakere har andre ferdigheter og kompetanser enn yngre generasjoner. 
Hvis de ikke deltar i arbeidslivet, vil vi få en mangel på faglig, strukturell og nettverksbyggende kapasitet. 
Overføringen av taus kunnskap fra eldre arbeidstakere til yngre generasjoner er av stor betydning. Den 
sterkeste kompetansen man kan ha på en arbeidsplass, er den som bygger på de ulike generasjonenes 
ulike styrker.  

Med bedre helse og høyere levealder kan eldre arbeidstakere i større grad bidra til et aldersvennlig 
samfunn. Et godt arbeidsliv er imidlertid en viktig forutsetning for at eldre arbeidstakere skal kunne forbli 
aktive og sikre at samfunnet utnytter deres styrker og talenter. Ved å gjøre dette bidrar de aktivt til å skape 
et bærekraftig og omsorgsfullt samfunn der generasjonene viser solidaritet med hverandre. 

Et produktivt arbeidsliv er en viktig plattform for fremme av aktiv aldring. Tilfredsstillende arbeidsforhold 
kan hjelpe arbeidstakere å unngå sykdom og psykisk svekkelse, sikre god kognitiv og fysisk kapasitet og 
fremme positive og aktive holdninger overfor livet. Kvaliteten på arbeidslivet har enormt stor betydning for 
alle arbeidstakere fordi vi tilbringer så mye av tiden vår på jobb. Nyere longitudinell forskning har vist at 
arbeidsevnen like før en person går av med pensjon gir en god indikasjon på hvor uavhengig personen vil 
være i dagliglivet i alderen 73–85 år. Jo bedre arbeidsevne før avgang med pensjon, jo bedre livskvalitet i 
pensjonisttilværelsen. Derfor må investeringer i aktiv aldring foretas i løpet av det yrkesaktive livet. 
Investeringer i helse og sikkerhet på arbeidsplassen er investeringer som vi nyter godt av resten av livet. 
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