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Suksesskriteriene for et aldringsvennlig arbeidsliv





Hva menes med et aldringsvennlig 
arbeidsliv?

Handler det om å være 
«snill»?

Eller å ta i bruk 
ressurser og kompetanse?

• «Er du her så regner jeg 
med deg!»

• Inkludering og involvering
• Forventninger om utvikling
• Mentor- og fadderordninger
• Milepælsamtaler
• Senkarriere-plan
• Fleksibilitet
• Lederopplæring – om 

aldring og arbeid

• Tidligpensjon
• Ekstra fri og ferie
• Slippe å lære nye 

systemer/prosesser
• «Det kurset trenger ikke 

du ta!»
• «Skjermes» for nye 

oppgaver 
• etc..
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Agenda

1. Kort om Senter for seniorpolitikk

2. Hvilke faktorer påvirker yrkesdeltagelse og avgangsalder 
for eldre arbeidstakere?

3. Det er på arbeidsplassen det skjer!
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SSPs samfunnsoppdrag 

Som arbeidslivets nasjonale 
kompetansesenter jobber vi 
for:

 Høyere yrkesaktivitet blant eldre 
arbeidstakere 

 Seniorpolitikk som en integrert 
del av de fleste virksomheters 
personalpolitikk.

 Større seniorpolitisk 
kompetanse og bevissthet i 
samfunnet, i arbeidslivet og hos 
den enkelte
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Hvem står bak SSP ?

Til sammen 30 tilsluttede organisasjoner
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Agenda

1. Kort om Senter for seniorpolitikk

2. Hvilke faktorer påvirker yrkesdeltagelse og 
avgangsalder for eldre arbeidstakere?

3. Det er på arbeidsplassen det skjer (eller ikke skjer)!
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Hvilke faktorer påvirker yrkesdeltagelse og 
avgangsalder for eldre arbeidstakere?

Arbeidsplassens 
betydning 

Hvordan er det 
på jobben?

Individuelle faktorer 

Helse og 
familieforhold,

preferanser for   «Det 
gode liv»

Pensjonsordninger 

Stimulere til avvikling 
eller fortsatt arbeid?

Forskning – kort oppsummert:



Agenda

1. Kort om Senter for seniorpolitikk

2. Hvilke faktorer påvirker yrkesdeltagelse og avgangsalder 
for eldre arbeidstakere?

3. Det er på arbeidsplassen det skjer (eller ikke 
skjer)!
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Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk 
kan påvirke på avgangsalderen



Norsk seniorpolitisk barometer 2018 viser tre  
forbedringsområder

1. Mange arbeidsplasser mangler en 
strategi for hvordan beholde og 
videreutvikle eldre arbeidstakere

2. Eldre arbeidstakere deltar i mindre 
utstrekning på 
kompetanseutviklingstiltak

3. Eldre arbeidstakere blir «holdt 
utenfor» når ny teknologi eller nye 
arbeidsmåter blir innført
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Har virksomheten en personalpolitisk strategi for hvordan den 
skal beholde og videreutvikle senior arbeidstakere? (2007-2018)
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Nei, vi har
ingen strategi

Ja, vi prøver å
beholde folk
lengst mulig

Har oftere en strategi:

• Ledere i større virksomheter 
• 63 % av bedriftene med 50 

ansatte eller flere
• 33 % av bedriftene med 

under 25 ansatte

• Ledere i offentlig sektor
• 71 % av offentlige 

virksomheter (stat: 73 %, 
kommune: 70 %)

• 33 % av de private 
bedriftene



Har du deltatt i kurs, opplæring eller utdanning gjennom 
jobben din i løpet av de siste 12 måneder? (2018) 

Andeler fordelt på aldersgrupper
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«Du får mulighet til å 
lære nye ting i ditt 
arbeid»

I stor grad: 
• Alle 58 %
• 50-59 år 52 %  
• Over 60 år 45 %



Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i 
arbeidslivet? (2003-2018)

Andel som svarer «Svært ofte», «Ofte» eller «Av og til»
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Yngre arbeidstagere blir foretrukket
når ny teknologi eller nye
arbeidsmåter skal innføres

Eldre forbigås ved forfremmelser og
intern rekruttering

Eldre får mindre lønnsøkninger enn
yngre

Eldre får sjeldnere være med på
kurs og opplæring i arbeidstiden



Men handler det kanskje aller mest om at eldre
arbeidstakere ikke står høyt i kurs?



Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som 
"eldre" i arbeidslivet? (2003-2018) 

Gjennomsnittsalder

Høyere anslag for 
når «eldre»:

• Ledere i store 
virksomheter med 
minst 50 ansatte    
(57,7 år)

• Ledere i offentlig 
sektor (58,3 år) vs
privat sektor (55,8 
år)
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Og, er det mytene og stereotypiene som styrer?

”Eldre arbeidstakere…

…har vanskelig for å lære noe nytt”

…har mindre intellektuell kapasitet”

…har vanskelig for å omstille seg”

…er lite produktive”

…er alt for kostbare å ansette ”
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Hva kan arbeidsplassen gjøre for å få flere til å 
kunne/ville jobbe lenger?

1. Ledelse, lederutvikling og personal- og arbeidsgiverpolitikk 

2. Kompetanseutvikling og livslang læring, også for seniorene  

3. Arbeidsmiljøutvikling

4. Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid (Eks: IA-avtalen)

5. Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring og utvikling
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