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1. De äldre arbetstagarnas roll i EU 
Andelen äldre arbetstagare i EU kommer att öka under de närmaste decennierna. Befolkningsutvecklingen 
i arbetsför ålder i EU 27 visar att åldersgruppen 55–64 år kommer att öka med cirka 16,2 procent 
(9,9 miljoner) mellan 2010 och 2030. Alla andra åldersgrupper visar en nedåtgående trend, från 
5,4 procent (40–45 år) till 14,9 procent (25–39 år). Denna uttalade demografiska förändring beror på längre 
medellivslängd och lägre födelsetal. Konsekvensen blir att arbetskraften i EU kommer att bli äldre än 
någonsin tidigare. I många länder kommer de äldre arbetstagarna att utgöra 30 procent eller mer av den 
arbetsföra befolkningen. 

Sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare (55–64 år) i EU 27 är för närvarande mindre än 50 procent. 
Bara 15 länder i världen har en sysselsättningsgrad för äldre arbetstagare som är högre än 50 procent. 
Mer än hälften av de äldre arbetstagarna slutar av olika skäl att arbeta innan de har nått den obligatoriska 
pensionsåldern. Ett bättre och längre yrkesliv är därför absolut nödvändigt för att finansiera och stödja 
EU-medborgarnas längre liv. 

Europaåret för aktivt åldrande 2012 ska främja den europeiska befolkningens, och särskilt de äldres, 
livskvalitet och välbefinnande och främja solidariteten mellan generationerna. Ett bra arbetsliv är en viktig 
plattform för att främja aktivt åldrande. Därför spelar arbetsmiljön en avgörande roll för ett aktivt åldrande 
genom ett bättre och längre arbetsliv. Ett bra arbete främjar också samarbetet mellan unga, medelålders 
och äldre generationer. 

 

2. Några fakta om åldrandet 
Långvariga hälsoproblem och kroniska sjukdomar ökar med åldern. Därför är omkring 30 procent av 
männen och kvinnorna i åldersgruppen 50–64 i akut behov av anpassningar på arbetsplatsen på grund av 
sina hälsoproblem för att minska risken för förtidspensionering och arbetsoförmåga. De största 
hälsoproblemen är muskuloskeletala och psykiska besvär. Depression är också för närvarande en av de 
vanligaste orsakerna till arbetsoförmåga och förtidspensionering. Det står klart att den fysiska 
arbetsförmågan avtar med åldern. Hjärtats och andningsorganens kapacitet och muskelstyrkan avtar med 
cirka 1–2 procent om året efter 30 års ålder. Lägre fysisk kapacitet är huvudsakligen ett problem i arbeten 
som innebär mycket kroppsarbete. Omkring 30 procent av arbetena i Europa är idag förknippade med 
dålig arbetsställning, hantering av tunga föremål eller ensidigt arbete. Det finns ändå stora individuella 
skillnader i funktionsförmågan och hälsotillståndet i olika åldrar. Majoriteten av de äldre arbetstagarna är 
vid god hälsa och har tillräcklig fysisk kapacitet.  

Även om hälsan och den fysiska kapaciteten försämras när vi blir äldre förbättras flera andra funktioner 
med åldern. 
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Den intellektuella förmågan är något som i hög grad förbättras med åldern. Det strategiska tänkandet, 
skarpsintheten, hänsynsfullheten, visheten, förmågan att reflektera, förmågan att resonera, kontrollen över 
livet, den heltäckande uppfattningsförmågan och språkfärdigheterna förbättras med åldern. Äldre 
arbetstagare är också engagerade och intresserade av sitt arbete, lojala gentemot arbetsgivaren och har 
ofta lägre frånvaro än andra åldersgrupper. Arbetslivserfarenheten och livshanteringen förbättras också 
med åldern. Studier har vid mätning av arbetsprestationerna på arbetsplatsen visat att 
arbetslivserfarenheten kompenserar försämringen av vissa grundläggande kognitiva processer som 
minnesfunktionerna och de psykomotoriska färdigheterna.  

Ålder och arbetslivserfarenhet förbättrar också de äldre arbetstagarnas värdefulla sociala kapital: 
i) yrkeskompetensen, det tysta kunnandet och samarbetsförmågan förbättras, ii) den strukturella 
medvetenheten om organisationen och dess funktioner förbättras och iii) kundkontakterna och nätverken 
utökas och förståelsen för förändringar i den operativa miljön förbättras. 

Äldre arbetstagare kan lära sig nya saker. Lärandet är inte beroende av åldern, men inlärningsprocessen 
förändras med åldern. Därför är det viktigt att äldre arbetstagare får tillgång till utbildning och lika 
möjligheter att lära sig nya färdigheter och aktualisera sin yrkeskompetens. I det livslånga lärandet ska rätt 
inlärningsstrategier och didaktik användas. 

Sammanfattningsvis gör åldrandet de äldre arbetstagarna på många sätt bättre och starkare än innan. 
Därför är ett aktivt deltagande i arbetslivet en viktig positiv drivkraft för ett aktivt åldrande. Varje generation 
har sina egna styrkor och svagheter. Man måste bli bättre på att upptäcka och utnyttja de äldre 
arbetstagarnas styrkor så att de blir en värdefull tillgång på arbetsplatserna. 

 

3. Hantering av åldersfrågor på arbetsplatserna 
I definitionen av hantering av åldersfrågor betonas att ”åldersrelaterade faktorer ska beaktas i den dagliga 
hanteringen, liksom arbetsorganisation och individuella arbetsuppgifter, så att alla oberoende av ålder 
känner att de kan nå [sina] egna och företagets mål”. De åtta målen för hantering av åldersfrågor är 
följande:  

1. Bättre medvetenhet om åldrandet  

2. En rättvis attityd till åldrandet  

3. Hantering av åldersfrågor som en kärnuppgift och skyldighet för chefer och arbetsledare 

4. Hantering av åldersfrågor ska ingå i personalpolicyn  

5. Främjande av arbetsförmåga och produktivitet  

6. Livslångt lärande 

7. Åldersvänlig arbetsorganisation  

8. En säker och värdig övergång till pensioneringen. 

 

Praxis för arbetstagare i olika åldrar på arbetsplatserna i EU visar att organisationer hanterar frågor som 
har med åldrande att göra antingen genom ”problemlösning” eller ”förutseende”. En låg nivå av 
medvetenhet om åldrandet leder till att företagen tar itu med problemen med knappa resurser och genom 
att sänka kraven på äldre arbetstagare i arbetet (problemlösningsmetoden). Genom en bättre förståelse för 
åldrandet som en utmaning eller en möjlighet är de förutseende företagen beredda att utöka de individuella 
resurserna och att stödja lärande över generationsgränserna. När hanteringen av åldersfrågor är som bäst 
tillämpas en livslång strategi, och lika möjligheter för alla generationer skapas. 
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4. Arbetsförmåga 
Genom omfattande forskning om äldre arbetstagares arbetsförmåga har de kärnfaktorer som påverkar den 
individuella arbetsförmågan identifierats. Forskningsrönen kan beskrivas i form av ett hus med fyra 
våningar (figur 1) som symboliserar arbetsförmågan. På de tre nedre våningarna beskrivs de individuella 
resurserna: i) hälsa och funktionsförmåga, ii) kompetens, (iii) värderingar, attityder och motivation. Den 
fjärde våningen omfattar iv) arbetslivet. Arbetsförmågan är en balans mellan arbete och individuella 
resurser. När arbetet och de individuella resurserna stämmer väl överens är arbetsförmågan god. 
Trapporna mellan våningarna anger att alla våningarna i huset samspelar. Samspelet är starkast mellan 
våningarna för ”arbete” och ”värderingar och attityder” (våningarna 3 och 4). Positiva och negativa 
erfarenheter på arbetet sprider sig till den tredje våningen, vilket sedan inverkar antingen positivt eller 
negativt. Den tredje våningen representerar arbetstagarnas subjektiva uppfattning om arbetet – deras 
åsikter och känslor när det gäller olika faktorer som är förknippade med deras dagliga arbete. Den tredje 
våningen har en balkong från vilken arbetstagaren kan se omgivningen närmast arbetsplatsen: v) familjen 
och vi) närmiljön. Dessa faktorer påverkar båda varje dag arbetstagarens arbetsförmåga. En hälsosam 
livsstil och fritidssysselsättningar stärker hälsan och funktionsförmågan. Personliga nätverk och mänskliga 
relationer påverkar värderingar, attityder och motivation. Två drivkrafter utanför arbetsplatsen påverkar 
därför en persons arbetsförmåga, antingen genom att förbättra eller försämra balansen mellan arbetet och 
hans eller hennes resurser. En persons arbetsförmåga beror totalt på sex faktorer. 

Figur 1: Modell med arbetsförmågan i form av ett hus som beskriver de olika dimensionerna som påverkar 
människors arbetsförmåga. Arbetsförmågan är en balans mellan arbete och individuella resurser. Förutom 
arbetsplatsen påverkar också familjen och närmiljön balansen. Baserad på Ilmarinen, 2006. 
Arbetshälsoinstitutet, Ålderns makt, grafisk design Milja Ahola. Lundell et al. 2011 (på finska). 

 

Organisationers operativa miljö ändras kontinuerligt på grund av globaliseringen, ny teknik, finanskriser 
osv. Till följd av detta utvecklas det arbete som ska utföras i organisationen kontinuerligt. Samtidigt 
förändras organisationens mänskliga resurser, till exempel på grund av att arbetskraften åldras. Det kan 
uppkomma hälsoproblem, och behovet av att aktualisera färdigheter och kompetenser blir mer akut. Den 
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oväntade dynamiken mellan våningarna i huset gör det svårt att uppnå bra balans mellan arbete och 
individuella resurser. Följaktligen måste vi försöka finna bästa möjliga balans under hela vårt arbetsliv.  

På den tredje våningen avspeglas och sammanfattas vår arbetssituation. Informationsflödet från olika 
våningar och drivkrafter utanför arbetet kan lätt förändra arbetstagarnas värderingar och attityder och 
deras engagemang och intresse för arbetet. Beslutet huruvida man ska fortsätta arbeta i organisationen 
fram till pensioneringen eller ännu längre fattas på den tredje våningen. Ju mer positivt påverkad den 
tredje våningen är, desto mer sannolikt är det att man kommer att få ett bra arbetsliv och ett längre 
yrkesliv. Avgörande positiva indikatorer är till exempel att man blir respekterad, har förtroende för 
arbetsgivaren, får stöd och återkoppling från arbetsledarna, att man behandlas rättvist och att man 
engagerar sig för arbetet. En positivt påverkad tredje våning gör aktivt åldrande till verklighet.  

5. Arbetsförmåga och åldrande 
Arbetsförmågan kan utvärderas med hjälp av Work Ability Index (WAI), ett subjektivt 
undersökningsinstrument som består av sju delar. WAI-poängen ligger mellan 7 och 49, ju högre desto 
bättre. WAI-poängen delas in i dålig, medelmåttig, god och utmärkt. WAI har högt prediktivt värde. Av dem 
som hade dåligt WAI-värde vid 45–57 års ålder hade cirka 60 procent sjukpension 11 år senare. WAI har 
översatts till 26 språk och används i stor utsträckning i olika kulturer runtom i världen. 

Arbetsförmågan avtar med åldern även om medelvärdena för den arbetande befolkningen mellan 20 och 
65 år ligger i kategorierna god och utmärkt. För 30 procent av de manliga och kvinnliga arbetstagarna över 
45 visar WAI emellertid en tydlig nedgång bland både arbetare och tjänstemän. WAI visar också att 
åldrandet skiljer sig åt beroende på ekonomisk sektor. Arbetsförmågan tycks vara sämre inom lantbruk och 
jordbruk, träindustrin, metallindustrin, transportväsendet och inom socialt arbete och i vissa länder bland 
lärare. Den bästa överensstämmelsen mellan arbetet och de individuella resurserna har konstaterats inom 
elektronik och telekommunikation och inom bank- och försäkringsväsen. 

De individuella skillnaderna i arbetsförmåga ökar med åldern. En arbetsför befolkning över 45 år är mycket 
heterogen jämfört med yngre arbetstagare. Cirka 15–30 procent av 45-åringarna har värdet medelmåttig 
eller dålig enligt WAI. De riskerar att förlora arbetsförmågan om inte förebyggande och korrigerande 
åtgärder vidtas. 

Den nedgående trenden när det gäller arbetsförmågan beror på att det är svårt att anpassa förändringarna 
i arbetet till förändringarna i de individuella resurserna. Arbetslivet tycks ha sin egen utveckling och är inte 
nödvändigtvis anpassat till det normala åldrandet. Den tredje våningen påverkas därför ofta negativt, och 
äldre anställda och arbetstagare anser att deras arbetsförmåga försämras. 

 

6. Att främja arbetsförmågan 
Enligt modellen med arbetsförmågan i form av ett hus ska åtgärder på arbetsplatsen för att främja 
arbetsförmågan omfatta alla fyra våningarna. Arbetstagarna har större ansvar för sin hälsa och sin 
kompetens, och arbetsgivaren har större ansvar för organisationen och hur arbetet planeras. Konceptet för 
att främja arbetsförmågan är därför baserat på samarbete mellan arbetsgivaren och den anställde. 
Tillsammans kan de nämligen skapa bättre balans på arbetsplatsen och förbättra arbetsförmågan. Delat 
ansvar för åtgärder som ska vidtas gör åtgärderna mer acceptabla och genomförbara och leder till att båda 
parterna känner sig som vinnare. 

De hälsofrämjande åtgärderna (våning 1)  omfattar många olika livsstilsvanor i fråga om mat, dryck, fysisk 
aktivitet, rekreation och sömn. Förutom en hälsosam livsstil spelar förebyggande och förutseende åtgärder 
genom företagshälsovården och bra behandling av akuta hälsoproblem en viktig roll när det gäller att 
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uppnå god hälsa under livet på jobbet. Därför bör också åldrande och hälsofrågor ingå i 
specialistkompetensen inom företagshälsovården. Specialisternas förståelse för de anpassningar som 
behövs i arbetet på grund av förändringar i hälsan och funktionsförmågan genom åldrandet är värdefulla 
resurser för att åstadkomma ett bättre arbetsliv för äldre arbetstagare. Eftersom många hälsoproblem är 
arbetsrelaterade bör hälsoriskerna i arbetet identifieras och förebyggas på arbetsplatsen (våning 4). Det 
starka samspelet mellan hälsa och arbete kräver aktivt samarbete mellan specialisterna inom 
företagshälsovården, arbetsgivarna och de anställda. 

För att upprätthålla yrkeskompetensen krävs kontinuerlig aktualisering av färdigheter och kompetenser 
(våning 2).  Utbildning på arbetsplatsen tillsammans med olika typer av speciella personalutbildningar ger 
äldre arbetstagare tillfälle att förbättra sin förmåga. Hänsyn måste emellertid tas till förändringarna i de 
äldre arbetstagarnas inlärningsprocess. Inlärningsstrategier, inlärningsvillkor, användning av bilder, 
avslappning och tidsscheman för att förvärva kunskap skiljer sig åt mellan yngre och äldre arbetstagare. 
Den viktigaste plattformen för lärande är emellertid arbetet och själva arbetsplatsen. Utbildning på 
arbetsplatsen är möjlig om innehållet i arbetet och uppgifterna är utformade så att de leder till inlärning. 
Positiv erfarenhet av lärande på jobbet under hela yrkeslivet minskar antalet hinder för att lära sig nya 
saker och förändrar negativa attityder till lärande. Arbetsledarens inställning är också viktig. Om han eller 
hon engagerar sig för livslångt lärande och stöder detta genom att ge möjlighet till utbildning har ett viktigt 
hinder för lärande undanröjts för äldre arbetstagare. Lärande under åldrandet är en viktig framgångsfaktor 
för aktivt åldrande.  

Värderingar, attityder och motivation (våning 3)  är inte så ofta föremål för direkta åtgärder. De påverkas 
mera indirekt Det innebär att aktiviteterna framför allt ska inriktas på våningen för arbete. Flera 
förbättringar när det gäller ledningen och ledarförmågan påverkar komponenterna på den tredje våningen. 
Arbetstagarna ska känna att de respekteras och kan lita på arbetsgivaren. De förväntar sig stöd från 
arbetsledarens sida i krävande och besvärliga arbetssituationer. De behöver återkoppling för att få veta om 
de utfört arbetet bra, och de behöver också få veta hur de kan förbättra sina prestationer. Dialogen mellan 
arbetsledaren och arbetstagarna ska vara en ständigt pågående process, inte ett enstaka årligt 
utvärderingssamtal. Rättvis behandling och nolltolerans mot åldersdiskriminering är något som de 
anställda lägger märke till och uppskattar. Personligt engagemang och intresse för arbetet är viktiga 
indikatorer för en positivt påverkad tredje våning. Det bör också nämnas att arbetstagarna i slutändan är 
ansvariga för sina egna värderingar, attityder och andra personliga faktorer. De måste förändra sitt eget 
tänkesätt, sina inre resurser och sina familjeförhållanden för att skapa bättre och hållbar balans i 
arbetslivet. En sådan balans skapar positiva förhållanden på den tredje våningen. 

”Våningen arbete” (våning 4)  är den största och tyngsta våningen i huset. Den består av arbetsmiljön 
(fysisk, mental och social), arbetsorganisationen och arbetsplaneringen, arbetstiden, arbetsgemenskapen 
och arbetsuppgifterna samt ledningen. Cheferna och arbetsledarna spelar en viktig roll eftersom de har 
makt att organisera arbetsprocesserna och individuella arbetsuppgifter. Alla beslut och förändringar i 
arbetet sker via dessa. De har också ansvar för arbetsmiljöfrågor och riskbedömning. Vid riskbedömning 
ska hänsyn tas till de stora individuella skillnaderna i personalens funktionsförmåga och hälsa, 
funktionshinder, könsfrågor osv. Arbetstagare och anställda i alla åldersgrupper är känsliga för skadlig 
exponering i arbetet. Eftersom anpassningen till arbetstagarnas förmåga, färdigheter och hälsotillstånd ska 
vara en fortgående och dynamisk process som baseras på en lämplig riskbedömning bör anpassningen av 
arbetet till de äldre arbetstagarnas hälsotillstånd och behov inte vara någon ytterligare börda. Åldern är 
bara en aspekt av arbetskraftens mångfald, men chefernas och arbetsledarnas medvetenhet om 
åldersrelaterade frågor behöver förbättras. Alla dessa åldersrelaterade åtgärder och förbättringar som 
behövs på arbetsplatserna kan kallas ”hantering av åldersfrågor” (se ovan avsnitt 3).  

En omformning av de individuella arbetsuppgifterna utifrån de äldre arbetstagarnas styrkor, behov och 
förmåga är avgörande för att säkerställa de anställdas arbetsförmåga, välbefinnande och produktivitet. 
Mindre fysisk arbetsbelastning, korta raster i arbetsprocesserna och hänsynstagande till hälsorisker när 
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skiftarbete och en flexibel arbetsorganisation schemaläggs är exempel på åldersvänliga åtgärder. Å andra 
sidan bör de äldre arbetstagarnas styrkor utnyttjas (se avsnitt 2). Det enklaste sättet att upptäcka nya 
behov och metoder för att omforma arbetet är att fråga de äldre arbetstagarna hur de vill förändra och 
förbättra sitt arbete. Ett annat användbart alternativ är att yngre och äldre anställda delar på 
arbetsuppgifter, varigenom deras olika styrkor utnyttjas. 

 

7. Fördelarna med att främja arbetsförmågan bland äldre 
arbetstagare 

Exempel på god praxis visar att kostnaderna för investeringar i främjande av arbetsförmågan uppvägs av 
fördelarna. Arbetstagarna kan fortsätta arbeta produktivt, atmosfären på arbetet förbättras, produktiviteten 
ökar och de åldersrelaterade problemen minskar. En kostnads-nyttoanalys visar att avkastningen på 
investeringar (ROI) kan vara mycket god: en avkastning på 1 euro uppgår till 3–5 euro efter några år. Den 
positiva avkastningen beror på mindre sjukfrånvaro, lägre kostnader för arbetsoförmåga och högre 
produktivitet. 

8. Policyfrågor för äldre arbetstagare 
Flera reformer är nödvändiga för att förbättra aktivt åldrande genom ett längre och bättre yrkesliv för äldre 
arbetstagare:  

1. en attitydförändring för att skapa en rättvis och riktig inställning till äldre arbetstagare  

2. en ledningsreform för att upptäcka och utnyttja äldre arbetstagares styrkor  

3. en arbetslivsreform för att skapa ett åldersvänligt arbetsliv för alla generationer 

4. en pensionsreform där hänsyn tas till de stora individuella skillnaderna mellan äldre arbetstagare 
genom flexibel pensionsålder och ekonomisk belöning för att arbeta längre  

5. en organisatorisk reform för att förbättra samarbetet mellan olika intressenter och aktörer som kan 
verka för ett bättre och längre arbetsliv, och  

6. en hälsovårdsreform för att stärka den förutseende och förebyggande företagshälsovården. 

 

Ur policysynpunkt är det mycket viktigt att först införa positiva reformer och därefter negativa reformer. 
Positiva reformer innebär att arbetslivet först ska utvecklas så att arbetstagarna kan, vill och får arbeta 
längre. Man kan åstadkomma detta genom att använda den omfattande modellen för främjande av 
arbetsförmågan för alla generationer. Därefter kan pensionsåldern höjas, och alternativen för tidig 
pensionering kan reduceras. 

Det finns akut behov av innovativa modeller för att förlänga arbetstagarnas arbetsliv och höja den faktiska 
pensionsåldern. Några exempel på god praxis visar att den faktiska pensionsåldern höjdes med cirka tre år 
när arbetstagarna fick mer fritid eller när arbetsbelastningen minskades med åldern. Ett tillverkningsföretag 
införde en plan för ”åldersmästare” med extra lediga dagar för anställda över 58 år. Det gav dem mer tid till 
vila när de hade utfört krävande manuellt precisionsarbete, i vilket ingick att bygga dörrlås. Antalet betalda 
lediga dagar ökades från 6 (vid 58 års ålder) till 14 (vid 63 års ålder). Åldersmästarna kunde och ville 
arbeta 3 år längre än innan och pensioneras vid 63. Ett energiföretag införde ett ”‘80-90-100”-program som 
innebar att de anställda kunde minska sin arbetstid med 20 procent, för vilket lönen minskade med 
10 procent, medan pensionsförmånerna fortfarande var 100 procent. Ungefär 25 procent av 
tjänstemännen och arbetarna utnyttjade denna möjlighet. Den faktiska pensionsåldern höjdes med cirka 3 
år till 64 år. 
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Dessa innovativa exempel visar att äldre personer kan och vill arbeta längre när de kan klara av 
arbetsbelastningen och arbetstiden bättre. Arbetsgivarna och de anställda har varit nöjda med de nya 
modellerna. 

9. Äldre arbetstagare som en tillgång i arbetslivet och i
samhället

Äldre arbetstagare är en viktig del av arbetskraften i moderna samhällen, och de kommer att öka i antal de 
kommande decennierna. Äldre arbetstagare har andra färdigheter och kompetenser än andra 
generationer. Om de inte deltar i arbetslivet kommer det att bli brist på kapacitet i fråga om yrkeskunnande, 
strukturer och nätverkande. Överföringen av deras (tysta) kunskap till yngre generationer är också viktig. 
Den starkaste kombinationen av kompetenser på arbetsplatsen är baserad på olika generationers olika 
styrkor.  

Om de äldre arbetstagarna har bättre hälsa och längre medellivslängd ökar möjligheterna till ett bättre 
åldersvänligt samhälle. Ett bra arbetsliv är emellertid en viktig förutsättning för att de äldre arbetstagarna 
ska förbli aktiva och för att säkerställa att samhället drar nytta av deras styrkor och talanger. När de gör 
detta medverkar de aktivt till att bygga ett hållbart och omtänksamt samhälle med solidaritet mellan 
generationerna. 

Ett produktivt arbetsliv är en viktig plattform för aktivt åldrande. En tillfredsställande sysselsättning kan 
hjälpa de anställda att undvika sjukdom och fysisk eller psykisk försämring, säkerställa en god kognitiv och 
fysisk förmåga och främja en positiv och aktiv attityd till livet. Arbetslivets kvalitet påverkar i hög grad alla 
arbetstagare eftersom vi tillbringar så mycket av vår tid på arbetet. Resultaten av nya longitudinella studier 
visar att arbetsförmågan före pensioneringen förutsäger oberoendet i det dagliga livet mellan 73 och 85 år. 
Ju bättre arbetsförmågan är före pensioneringen, desto bättre blir livskvaliteten senare i livet. Det är därför 
nödvändigt att investera i aktivt åldrande i arbetslivet. Investeringarna arbetsmiljö är också investeringar för 
resten av livet. 

Ytterligare läsning 

Eurofound resource pack ‘Living longer, working better - active ageing in Europe’ (Leva längre, arbeta 
bättre − aktivt åldrande i Europa) 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. (Dimensioner av arbetsförmåga. Resultaten av undersökningen Hälsa 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’(Arbetsförmåga – ett omfattande koncept för forskning om arbetshälsa och förebyggande. 
Ledare), 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 (Mot ett 
längre arbetsliv. Åldrande och arbetslivskvalitet i EU), Finnish Institute of Occupational Health, 
Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 2006. 

Ilmarinen, J. ‘Aging and Work: An International Perspective’ (Åldrande och arbete: ett internationellt 
perspektiv), 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 
(Hantering av åldersfrågor under levnadsloppet), Tampere University Press, Tampere 2011. 

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



8

Europeiska arbetsmiljöbyrån SV 

http://osha.europa.eu  

Främjande av aktivt åldrande på arbetsplatsen 

Taylor, P. (ed.) Ageing Labour Forces: Promises and Prospects (Åldrande arbetskraft: löften och utsikter), 
Edward Elgar, 2008. 

Tuomi, K., Huuhtanen, P., Nykyri, E., Ilmarinen, J. ‘Promotion of work ability, the quality of work and 
retirement’ (Främjande av arbetsförmåga, arbetets kvalitet och pensionering), 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’ (En 28 års uppföljningsstudie om skillnaderna i påfrestningarna i samband 
med kroppsarbete och intellektuellt arbete mitt i livet enligt kurvor för arbetsförmåga), 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’ (Arbetsförmågan mitt i livet 
förutsäger oförmåga sent i livet. En 28 års prospektiv uppföljningsstudie), Canadian Medical 
Association Journal 2011. DOI:10.1503/cmaj.100713. 

Wallin, M., Hussi, T. ‘Best practices in Age Management – evaluation of organisation cases’ (Bästa praxis 
för hantering av åldersfrågor – utvärdering av organisationsfall), Final report of research project 
(2011), Pdf-version downloadable at: http://www.tsr.fi/database.  


