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Eldre arbeidstakere står kanskje ikke så høyt i kurs? 



Har virksomheten en personalpolitisk strategi 
for hvordan den skal beholde og videreutvikle 
senior  arbeidstakere? 
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Har du inntrykk av at arbeidstakere i 50-årsalderen er 
meget eller ganske ettertraktet på dagens 
arbeidsmarked, eller er de lite ettertraktet? 
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Eldre arbeidstakere  - hvem er det? 



Et spørsmål om hva vi tror eller hva vi vet? 

9 

”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 ” 



Nye seniorbilder: 
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Hvor viktige er følgende grunner for deg for at du 
skal fortsette i arbeid etter at du får rett til 
pensjon? 
Filter: Under 62 år (11%). Andeler meget viktig %
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Over 62 år 



Hva kan arbeidsplassen (og arbeidslivspolitikken) gjøre  
- for å få flere til å kunne/ville jobbe lenger: 

 

1. Ledelse og lederutvikling (Eks: statens egen 
arbeidsgiverpolitikk) 

2. Kompetanse og livslang læring (Eks: etter- og 
videreutdanning og kompetansepolitikk) 

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

4. Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring 
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Forskning – kort oppsummert: 



Det individuelle ansvaret  - videreutvikling eller planlagt 
karrieredød? 

 
 

Skal du surfe inn? 

 

Vil du avvikles? 

 

Eller ønsker du utvikling 
og kompetansepåfyll? 
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Ved hvilken alder kunne du tenke deg å tre helt 
ut av arbeidslivet (gå av med pensjon) hvis du 
selv kunne velge helt fritt?
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Gammel og syk… stemmer det? 

 •«Det at færre over 55 år nå 

blir uføre, skyldes blant 
annet bedre helse og 
høyere utdanningsnivå. I 
tillegg har 
pensjonsreformen åpnet 
for at man kan ta ut 
alderspensjon fra 62 års 
alder,» sier Vågeng. 



Det kan være helsebringende å jobbe lenge   

 Forskning viser: 

• Kognitiv (mental) reduksjon er større 
hos personer som slutter i arbeid før 
60 års alder, enn hos dem som 
fortsetter i arbeid til de er 66 år. 
(Sverige) 

• Redusert livskvalitet ved ufrivillig 
pensjonering og økt livskvalitet 
dersom man fortsetter i lønnet arbeid 
etter pensjoneringstidspunktet. 
(Nederland) 

• Men, under gitte forutsetninger! Det 
handler om arbeidsmiljøet, 
arbeidsoppgavene og opplevelse av 
mestring. 
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