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Prosjektet 
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Problemstillinger:

1) Undersøke seniorene mobilitetsmønster (analyse av registerdata)

2) Undersøke hvordan seinkarrierene blir håndtert  og forhandlet i et stadig mer 
individualisert arbeidsliv (kvalitative studier)

3) Generere kunnskap om virkemidler og strategier som kan være til nytte for 
arbeidsgivere, arbeidstakere/seniorer og beslutningstakere i deres arbeid med å bedre 
mobiliteten og seinkarrierene

Prosjektleder:

Seniorforsker Anne Inga Hilsen (Fafo)

Prosjektmedarbeidere: 

• Tove Midtsundstad (Fafo) 

• Roy A. Nielsen (Fafo) 

• Sarah Vickerstaff (Universitetet i Kent) 

• Mariska van der Horst (Vrije universitetet i Amsterdam/Universitetet i Kent), 

• David Lain (Universitetet i Newcastle)



Mobilitet – bevegelse i arbeidsmarkedet
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Utenfor/ledig/sysselsatt

3. Lønnsmobilitet

Prosentvis økning (/reduksjon)

4. «Romlig» mobilitet

Mellom regioner, næringer

Mobilitet mellom foretak



Hva hemmer og fremmer seniormobilitet?
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Sentrale rammebetingelser 

Trekk ved næringsstruktur, arbeidsmarked og 
virksomhetene

Faktorer på individnivå



5

(foreløpige tall)

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen



De kvantitative analysene
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Mobilitet: bytte av foretak, overgang til trygd/pensjon etc.

‘Ufrivillig’ mobilitet – forlot bedrift som ble nedlagt eller reduserte antall ansatte med 30 % eller mer

‘Frivillig’ mobilitet - øvrige som forlot bedrift

Ser kun på ansatte i bedrifter med 10 eller flere ansatte.

4. kvartal for årene 2005-2006 og 2015-2016

Referanseuke i november

Dekker hele befolkningen

Kun viktigste arbeidsforhold (ikke biarbeid)



Status i 2005 og 2015
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• Antall 62+ i arbeid har 
nesten doblet seg fra 2005 
til 2015 (71 887 i 2005 og 
131 680 i 2015)

• Høyere andel sysselsatte i 
gruppen 50+ i 2015 enn i 
2005

• Færre på uføretrygd i 2015 
enn i 2005

• Vi følger bare dem som var 
sysselsatt i hhv. 2005 og 
2015 (markert som 
lysegrønt)

2005

2015



Utgangspunkt: Sysselsatt ett gitt år (2005 og 2015)
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-> Forblir i samme bedrift

-> Forlater bedrift (‘frivillig’ eller ‘ufrivillig’)

a) Går over til annen bedrift

• Samme arbeidstid

• Kortere arbeidstid

b) Blir selvstendig næringsdrivende

c) Registreres som arbeidsledig

d) Går ut av arbeidsstyrken

• Blir førtids- eller alderspensjonist

• Blir uføretrygdet

• Går over til AAP

• Blir hjemmearbeidende

• Blir student/tar utdanning

• Dør/emigrerer



‘Mobilitet – det store bildet
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• Mellom 2015 og 2016 var det 
snaut 23 prosent som forlot 
bedriften de jobbet, mot snaut 
25 prosent mellom 2005 og 2006.

• Blant ansatte mellom 50 og 62 år 
i 2015 gjaldt det drøyt 13 
prosent, blant 62-66-åringene 26 
prosent og blant 67-74-åringene 
rundt 40 prosent. 

• Samlet var det 17 prosent som 
forlot en jobb i 2006 som kom fra 
en bedrift som hadde 
nedbemannet eller blitt lagt ned, 
mens det i 2016 gjaldt litt under 
12 prosent.

• 30 prosent av 50-61-åringene 
som forlot en bedrift i 2006 kom 
fra en bedrift som hadde 
nedbemannet eller ble lagt ned. I 
2016 gjaldt det 16 prosent.

2005-2006 2015-2016



‘Frivillig’ og ‘ufrivillig’ mobilitet
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Høyest sannsynlighet for å forlate en bedrift 
‘ufrivillig’ om du i 2005:

• Jobbet i transport, forretningsmessig 
tjenesteyting eller innen offentlig 
administrasjon

• Hadde videregående utdanning eller lavere

• Var mellom 50 og 62 år

Høyest sannsynlighet for å forlate en bedrift 
‘ufrivillig’ om du i 2015:

• Jobbet i industrien, bygg og anlegg eller 
transport (endret fra 2005)

• Hadde utdanning på videregående nivå eller 
lavere (samme som i 2005)

• Var håndverker, operatør, høyskoleutdannet 
eller kontoransatt 

• Var mellom 50 og 62 år (samme som i 2005)

Høyest sannsynlighet for å forlate en bedrift ‘frivillig’ 
om du i 2005:

• Jobbet innen kultursektoren, innen undervisning, 
varehandel eller serverings- og 
overnattingsvirksomhet

• Hadde høyskole- eller universitetsutdanning 

• Var 62 år eller eldre

Høyest sannsynlighet for å forlate en bedrift ‘frivillig’ 
om du i 2015:

• Jobbet innen off. administrasjon, undervisning 
eller innen kultursektoren (endret fra 2005)

• Hadde høyskole eller universitetsutdanning 
(samme som i 2005)

• Var akademiker, hadde yrke innen salg- og 
service, eller var bonde eller ansatt i landbruk, 
fiske e.l.

• Var 62 år eller eldre (samme som i 2005)



Mobilitet  til …
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• En mindre andel kom i arbeid 
blant 62+ i 2016 enn i 2006 blant 
dem som forlot en bedrift, og en 
noe større andel var utenfor 
arbeidsstyrken blant 67+.

• En mindre andel skiftet 
arbeidsgiver mellom 2015 og 
2016 enn mellom 2005 og 2006. 
Andelen er halvert blant dem 
som var i arbeid i 2015 i gruppen 
67+ sammenlignet med samme 
aldersgruppe i 2005.

• En litt mindre  andel ble 
selvstendige blant dem under 62 
år i 2006 enn i 2016, og en langt 
mindre andel i gruppen 62+.

• En større andel ble arbeidsledige 
i 2016 enn i 2006 blant dem 
under 67 år som hadde forlatt en 
bedrift. 

2005-2006 2015-2016



Hvor gjenfinner vi dem som forlot en bedrift ‘ ufrivillig’
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• Nesten alle er registrert i jobb hos ny 
arbeidsgiver, eller som  selvstendig 
næringsdrivende i 2006. Svært få er registrert 
som arbeidsledige. 

• Blant dem under 67 år i 2015 som forlot 
bedriften de jobbet i løpet av 2016, er langt 
færre registrert som ansatt hos ny arbeidsgiver 
eller selvstendig næringsdrivende, og lang flere 
som arbeidsledige.

• Blant dem som var sysselsatt og 62-66 år i 2015 
og forlot bedriften ble hele 14 prosent registrert 
som ledige i  nov. 2016, mot 2.3 prosent i nov. 
2006.

• Andelen som valgte å bli selvstendig 
næringsdrivende etter å ha forlatt bedrift var 
også kraftig redusert blant dem som var 62-66 år 
i 2015 sammenlignet med 2005 – fra 8.4 prosent 
i 2006 til 3.1 prosent i 2016. Sistnevnte kan ha 
sammenheng med hevingen av aldersgrensen 
for bedriftsinterne aldersgrenser fra 67 til 70 år.

NB!  Vi har da sett bort fra dem som forlot bedriften 
de var sysselsatt i  hhv. 2005 og 2015, og ikke lenger 
var en del av arbeidsstyrken i hhv. 2006  og 2016 -
men pensjonert, trygdet, mottaker av AAP e.l.

2006 2016



Hvor gjenfinner vi dem som forlot en bedrift ‘frivillig’

13

• Nesten alle er registrert i jobb hos ny 
arbeidsgiver, eller som  selvstendig 
næringsdrivende i 2006. Svært få er registrert 
som arbeidsledige. 

• Blant dem under 67 år i 2015 som forlot bedriften 
de jobbet i løpet av 2016, er langt færre registrert 
som ansatt hos ny arbeidsgiver eller selvstendig 
næringsdrivende, og lang flere som 
arbeidsledige.

• Blant dem som var sysselsatt og 62-66 år i 2015 
og forlot bedriften de jobbet i,  i 2016, ble hele 
14.4 prosent registrert som ledige i  nov. 2016, 
mot 4.8 prosent i nov. 2006.

• Andelen som valgte å bli selvstendig 
næringsdrivende er også kraftig redusert blant 
dem under 67 år, og særlig dem under 62 år, 
mens den har økt kraftig blant de i alderen 67+.

NB!  Vi har da sett bort fra dem som forlot bedriften 
de var sysselsatt i 2005 og ikke lenger var en del av 
arbeidsstyrken i 2006 - men pensjonert, trygdet, 
mottaker av AAP e.l.

2006 2016



Hvilke bransjer/næringer gikk de til?
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Rundt 64 prosent av 50-73 åringene som forlot en jobb i 2015-2016 gikk til en jobb hos en ny arbeidsgiver i den samme 
næringen/bransjen, mens 36 prosent skiftet næring/bransje.

Mest sannsynlig var det å forbli i samme næring/bransje: 

• blant de yngste seniorene (50-54 år)

• Og om du hadde jobbet i transportsektoren eller innen helse og sosialsektoren

Mest sannsynlig var det å skifte næring/bransje:

• blant de nest eldste seniorene (67-69 år)

• Og om du hadde jobbet innen kultursektoren, forretningsmessig tjenesteyting,  overnattings- og serveringsbransjen 
eller i industrien.

Om lag 10 prosent av dem som skiftet arbeidsgiver reduserte samtidig sin arbeidstid.

Mest vanlig var dette for dem som flyttet til en jobb innen helse- og sosial, forretningsmessig tjenesteyting, undervisning 
og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Det var også mer vanlig om man selv hadde valgt ‘å skifte beite’ enn om man måtte forlate en jobb.

Størst sannsynlighet for å starte selvstendig næringsvirksomhet var det innen kulturell virksomhet og bygg og anlegg, og 
om man selv hadde valgt ‘å skifte beite’.



Oppsummering
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Oppsummering
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Anne Inga Hilsen



Caseundersøkelse om mobilitet og overganger



Fra komparativ artikkel til bok med flere europeiske 
land



Forskjellige land – forskjellige overganger
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Hva påvirker mobilitet?



Betingelser for seniormobilitet i Norge

«Det er jo en av styrkene med det norske samfunnet, (…) en del av 
robustheten i det norske samfunnet, det er at du sulter jo ikke i hjel om 
du gjør et feil valg.» (Hilsen 2018:16)

Samarbeid på nasjonalt og lokalt nivå, støttet av avtaleverket, IA-avtalen 
mm

Holdningskampanjer og forskningsfokus på kompetanse og seniorene 
som ressurs i arbeidslivet




