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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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2 viktige spørsmål

1. Hvor lenge vil vi egentlig jobbe? 

2. Arbeid eller pensjon – hva skal vi velge?



En liten quiz: 
Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe – hvis de 
kunne velge helt fritt ?

1. 62 år eller yngre

2. 65 år 

3. 67 år eller eldre 

Kilde: Norsk Seniorpolitisk Barometer 2018



Ved hvilken alder kunne du tenke deg å tre helt ut av arbeidslivet hvis du 

selv kunne velge helt fritt?
Gjennomsnittlig ønsker avgangsalder
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Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon?
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Utviklingen etter pensjonsreformen

• Markant økning – særlig i gruppen    
62–66 år

• Særlig stor effekt av omleggingen av 
AFP i privat sektor – fra subsidiert 
tidligpensjon til livsvarig ordning som 
fritt kan kombineres med jobb

• 0mtrent like sterk økning for alle yrker og 
utdanningsgrupper

• Men: Fortsatt mange som slutter ved 
62 år, og svært få som jobber etter 67 
år

Kilde: Ole Chr Lien, NAV (2018)

Andel av befolkningen i registrert arbeid.
2. kvartal 2009 og 2017. Prosent
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For diskusjon

• Hva tror du at du vil savne mest når du en gang 
slutter/pensjonerer deg?

• Bruk et par minutter  i summegruppe 
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Hvor viktige er følgende grunner for deg for at du har fortsatt i 

arbeid etter at du fikk rett til pensjon?
Filter: Over 62 år (10%)
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At jeg har tilrettelagte arbeidsoppgaver

At jeg har mulighet til redusert arbeidstid

At nærmeste leder ønsker at du skal fortsette

At arbeidet er interessant

At man har gode arbeidskamerater / kolleger

At jobben bidrar til at jeg føler meg nyttig i
samfunnet

At arbeidsmiljøet er godt

At arbeidet gir økt livskvalitet
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2 viktige spørsmål

1. Hvor lenge vil vi egentlig jobbe? 

2. Arbeid eller pensjon – hva skal vi velge?



For diskusjon:

• Hva tror du er de(n) viktigste påvirkningsfaktoren(e) når det 
gjelder «valget» om å fortsette i jobb eller gå av med 
alderspensjon?

• Bruk et par minutter i summegruppe
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Jobb eller pensjon – hva påvirker valget?

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:
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Alder forteller ingen ting om dine arbeidsprestasjoner!

• Arbeidsevne og arbeidsprestasjoner – er ikke det samme. 
Arbeidsevnen kan svekkes noe med alderen, mens 
arbeidsprestasjonene er mindre berørt av alder.

• Ved bruk av ulike mestringsstrategier opprettholder mange eldre 
arbeidstakere gode arbeidsprestasjoner selv om arbeidsevnen skulle 
bli svekket.

• Arbeidsprestasjoner er avhengig av arbeidsevne, helse, kompetanse, 
læringsmuligheter på jobben, motivasjon, ergonomi, lederens 
holdninger og atferd, forventinger fra ledelse og kolleger, type 
arbeidsoppgaver, negative holdninger i arbeidslivet og generelt i 
samfunnet, familiesituasjon, livsstil, omsorgsforpliktelser, osv. osv.

Kilde: Per Erik Solem, NOVA (2012)
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Ikke la mytene og stereotypiene styre!
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”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 ”





Gode råd på veien

Introduksjon til nyttige verktøy og 

gode råd for #de15beste



#15beste – gjør deg klar for nye seniorperspektiver

1. Aldri har så mange sagt at de 
vil jobbe så lenge

2. De eldste arbeidstakerne 
gleder seg mest til å gå på 
jobben

3. De eldste arbeidstakerne føler 
at de mestrer 
arbeidsoppgavene best



Hvordan kan de 10-15 neste bli de 10-15 beste?
3 viktige aktører

1. Senioren selv

2. Arbeidsgiveren

3. Tillitsvalgte

• Er jeg i gang med en slags 
avviklingsprosess; eller 

• Satser jeg på å surfe inn på 
opparbeidet kunnskap inn til 
pensjonsmålstreken eller 

• Er jeg klar for fortsatt 
utvikling og 
kompetansepåfyll? 



Og hvilken rolle har du inntatt i ditt yrkesliv?

Avvikles? Surfe inn? Utvikling og 
kompetanspåfyll?



5 kunnskapsbaserte råd for yrkesmessig fornying 

1. Jeg skal ha innsikt i min egen kompetanse, 
mine personlige egenskaper og hva jeg er god 
på. Og, ja heldigvis har jeg mer enn nok tid 
til kompetansepåfyll!

2. Jeg er ikke overkvalifisert for noe slags 
arbeid, men noen oppgaver kan jeg heldigvis 
løse så raskt og effektivt som bare det!
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5 kunnskapsbaserte råd for yrkesmessig fornying 

3. Jeg følger med i tiden og er digital. Jeg skal 
være en aktiv bruker av sosiale medier, nye 
digitale produkter og ny teknologi. Det er 
ingen vei utenom!

4. Jeg skal overraske meg selv med jevne 
mellomrom og si ja til nye utfordringer!

5. Jeg skal stelle godt med nettverket mitt, både 
det private og profesjonelle – vi trenger noen 
å snakke med om f.eks. etterutdanning eller 
hvordan lære seg nye ting



Hvordan kan de 10 neste bli de 10 beste?
3 viktige aktører

1. Senioren selv

2. Arbeidsgiveren

3. Tillitsvalgte









Hva snakker vi om i medarbeidersamtaler ?

• Ja, nå som du nærmer det 62 år – har du tenkt noe på dette med 
pensjon?

• Nå - er du klar for «seniluka»… ja?

• Nei, dette trenger ikke du lære deg – dette overlater vi til 
ungdommen!

ELLER:

• Så lenge du er her, regner vi med deg!

• Hva er din plan for videre kompetanseutvikling?

• Ja, dette må alle lære seg. Du også! 
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