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I samarbeid med Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi 
produsert en spennende podkastserie med 6 episoder 
hvor vi diskuterer seniorenes rolle i arbeidslivet nå 
og fremover. Livslang læring har blitt en demokratisk 
nødvendighet, i en tid med raske endringer og ekstrem 
polarisering på kunnskap, makt og økonomi. Denne 
serien vil skape inspirasjon gjennom konkret, lokal, 
fleksibel, fersk, praktisk læring
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Tema Perspektiv

Jakt kompetanse 
uavhengig av fødselsdato
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kari Østerud 
som er direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP jobber for å 
synliggjøre hvilke ressurser eldre arbeidstakere er for samfunns- 
og arbeidslivet i Norge. Yrkesaktive seniorer yter viktige bidrag 
til velferdsstaten Norge, og sikrer at vi beholder ressurser og 
kompetanse som vi alle trenger.  Så hva kan arbeidsplassen bidra 
med for å forlenge våre yrkeskarrierer? Og hva kan seniorene selv 
gjøre for å holde seg relevante og attraktive så lenge som mulig?  

Om bedriften
Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider 
med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. 
SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til 
samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, 
arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.

Refleksjon
Hva mener Kari Østerud med at vi i Norge ikke har et naturlig 
forhold til aldring i arbeidslivet?  

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Kari Østerud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Seniorpolitikk 
• Å «redde» velferdsstaten
• Yrkesaktive seniorer 
• Seniorer vs. "de nye hodene" 
• Senior smart arbeidsgiver 

Anbefalt lesing: 

• seniorpolitikk.no 
• Abonnere på vårt nyhetsbrev. Rask og 

enkel faglig oppdatering! 

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk 

LØRNSOC
KARI ØSTERUD
DIREKTØR
SENTER FOR 
SENIORPOLITIKK

PODKAST #883 JAKT KOMPETANSE UAVHENGIG AV FØDSELSDATO. KARI ØSTERUD, SENTER FOR SENIORPOLITIKK

Podkast  #0883
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Podkast  #0883

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

 Den panikken jeg 
fikk når jeg var en 35 år 

gammel leder, den får jeg 
ikke lengre.

- Kari Østerud



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en engasjert senior og 
feminist. Min motivasjon er å bidra 
til positive holdningsendringer på 
basert på ny og oppdatert kunnskap 
om eldre. Og, det mye inspirasjon 
å hente fra kvinnekampen. Det er 
mange negative historiefortellinger 
og stereotypiske oppfatninger 
om det å bli eldre. Jeg vil fortelle 
en annen historie. Det å bli eldre 
handler ikke bare om reduksjon 
og forfall, men også om vekst og 
utvikling.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden? 
Dette har vi gjort flere analyser 
og framtidsbeskrivelser av i regi 
av Senter for seniorpolitikk. Og 
ifølge våre eksperter vil blant 
følgende fire egenskaper være 
viktige: 1. Sosial kompetanse. 
Menneskekunnskap og empati 
2. Jobbe konsentrert og fokusert 
over tid. Greie å jobbe seg forbi 
«kjedelighetspunktet», og ikke la 
seg distrahere digital underholdning 
og statusoppdateringer. 3.  Vi må bli 
bedre på evnen til kritisk 

å håndtere og forstå data og 
informasjon fra mange ulike kilder, 
– i en overflod av både relevant 
og irrelevant informasjon. Vi må 
kunne styre unna «fake news» og 
ikke bare søke bekreftelse av egne 
standpunkter. 4.  Skaperkraft og 
kreativitet. I arbeidslivet er det 
viktig å bygge inn toleranse for 
usikkerhet – og kanskje mindre 
skråsikkerhet?

Nye data-dilemmaer – noe her du 
vil snakke om? 
Mulighet for kompetanseutvikling 
har stor betydning for hvor lenge 
folk arbeider. Arbeidsplassen 
er en velegnet læringsarena for 
seniorene, men det forutsetter at 
man får anledning til å delta «der 
det skjer». Det ser ut til at seniorer 
i mindre utstrekning involveres i 
utviklingen av nye arbeidsprosesser, 
ny teknologi og dermed ny læring. 
Norsk seniorpolitisk barometer 
viser at yngre medarbeidere 
foretrekkes når ny teknologi og 
nye arbeidsmetoder skal innføres. 
Dette er bekymringsfullt, og 
svekker seniorenes muligheter for å 
tilegne seg den kompetansen som 
kreves for å jobbe på nye måter. 
Vi må slutte å tenke at det «nye» 
arbeidslivet passer best for de 
unge. Både unge og eldre 

må involveres i utvikling av nye 
arbeidsprosesser og ny teknologi, 
både unge og eldre må delta i 
kompetanseutviklingsprogrammer.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? 
- Mitt hovedprosjekt pågår hele 
tiden: at flere får relevant kunnskap 
eldre og arbeid 
– og at flere jobber lenger 
-  I år selvfølgelig: omstille 
organisasjonen jeg leder til nye 
måter å jobbe som følge av 
koronarestriksjoner. Det handler 
dels om å ta i bruk teknologi, men 
også hvordan beholde og utvikle 
arbeidsmotivasjon og utvikle 
samarbeid – når vi ikke kan møtes.
-  På et litt lavere plan: skriving av 
et nytt kunnskapsnotat – kommer i 
desember 

Ditt livsmotto? 
Jeg prøver å være snill.

 

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

Podkast  #0883
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Hvorfor må vi jobbe lenger?
a) Hvis vi øker gjennomsnitlig
avgangsalder med ett år vil
velferdsstaten få en gevinst på 40
milliarder kroner og vi må jobbe lenger
for å unngå lavere pensjonsytelser i
framtiden
b) Vi må ikke jobbe lenger, men de fleste
ønsker en mulighet til å jobbe lenger og
det vil også holde dem friske lenger og
samtidig øke deres livskvalitet
c) For å styrke arbeidskraften i en
framtid med altfor mange eldre i forhold
til yngre

Hvis vi øker gjennomsnitlig avgangsalder 
med ett år vil velferdsstaten få en gevinst 
på 40 milliarder kroner og vi må jobbe 
lenger for å unngå lavere pensjonsytelser 
i framtiden

Alltid lære seg noe nytt og bruke hjernen, 
samtidig konvertere kompetansen sin i 
en annen bransje eller sektor og være 
åpen for å måtte skifte jobb flere ganger

Arbeidsgivere må være klar over sine 
fordommer og vite at alder er en dårlig 
predikator for hva man kan bidra med i 
arbeidslivet

Hva kan seniorer gjøre selv for 
å være relevante og attraktive i 
jobbsammenheng?
a) Minske kravene sine når det gjelder
arbeidsstillinger i jobbmarkedet og være
forberedt på mye endringer
b) Holde på lederstillingene sine og om
de skal søke på nye stillinger så vil man
råde til å ikke skrive alder i cv
c) Alltid lære seg noe nytt og
bruke hjernen, samtidig konvertere
kompetansen sin i en annen bransje eller
sektor og være åpen for å måtte skifte
jobb flere ganger

Hva kan en arbeidsplass bidra med for å 
forlenge yrkeskarrieren?
a) Tilrettelegge arbeidshverdagen for
seniorer slik at de kan føle mestring og
klare arbeidsoppgavene tross at de blir
mer sliten enn sine yngre kollegaer
b) Arbeidsgivere må være klar over sine
fordommer og vite at alder er en dårlig
predikator for hva man kan bidra med i
arbeidslivet
c) Skape et godt miljø for sine ansatte
med gode ordninger for seniorer som
ønsker å trappe ned eller søke nye
stillinger

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

Scann og besøk bedriften
https://seniorpolitikk.no/

LØRNSOC
KARI ØSTERUD
DIREKTØR
SENTER FOR 
SENIORPOLITIKK

Podkast  #0883
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Tema Perspektiv

Gammel dame er lett å 
vende
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Mette Bugge som 
har vært journalist i Aftenposten i snart 43 år. De snakker om det 
å være senior i arbeidslivet og veien til et lykkelig og langt liv for 
seniorer. Bugge sier at jobb er og har alltid vært en viktig del av 
livet hennes. Bugge sier selv at hun aldri har vært så god som nå 
og heller ikke like motivert som nå. Så hva er det som «driver» 
Bugge og hvorfor er hun så glad i jobben? Og hva kan andre 
seniorer lære av Bugge?

 

Om bedriften
Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon. 
Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag. 
Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut 
med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens 
ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn.

Refleksjon
Hva mener Mette Bugge med team som metode på 
arbeidsplassen? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Mette Bugge 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Seniorpolitikk 
Digitalisering  
journalistikk 
Deltagelse 

Anbefalt lesing: 

• Artikkel på hjemmesiden til SSP skrevet 
av Tora Herud fra 28. april 2017 hvor 
Bugge snakker om digital omstilling i sitt 
foredrag i serien Seniorer om seniorer.

• Bugge skal også gi ut bok i første kvartal 
neste år, trolig mars, om det å være 
senior i arbeidslivet. Forlaget er Cappelen 
Damm. De spurte Bugge etter at hun ble 
kåret til Årets seniorprofil i Norge i 2016.

 LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten 

LØRNSOC
METTE BUGGE
JOURNALIST
AFTENPOSTEN

PODKAST #884 GAMMEL DAME ER LETT Å VENDE. METTE BUGGE, AFTENPOSTEN

Podkast  #0884
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LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten

 Du må henge med 
og ikke være redd, det er 

ikke noe hokus pokus, selv 
ikke digitalisering.

- Mette Bugge
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Sportsjournalist, jobbet snart 
43 år i Aftenposten, brenner for 
jobben, aldri vært så motivert 
som nå (Men jeg har alltid vært 
svært motivert).  Eller ivrig, liker 
å snakke med folk og finne gode 
historier. Sportsjournalist nummer 
1 i Norge, det vil si som medlem 
i Sportsjournalistenes forbund. 
Første kvinne som kom helt opp 
(he-he-du rykker frem når andre gir 
seg eller dør)

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? 
Å kunne bidra til 
samfunnsoppdraget, sette søkelys 
på mange viktige hendelser i 
samfunnet vårt. Det gir mening og 
mulighet til å være med på å endre 
noe.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg? 
På jobben ble jeg plukket ut i 
Spydspissgruppen for å bidra i 
overgangen fra papir til digitale 
flater. “Så lyset”. Syntes det var 
veldig gøy å få den utfordringen, og 
har senere alltid tenkt digitalt først.

Jeg ønsker å bidra til å knuse noen 
myter i synet på seniorer. Ønsker 
å henvende meg til ledere, slik at 
ikke seniorer blir oversett, men får 
samme mulighet som yngre. Vi må 
bli stilt krav til, men også stille krav 
til oss selv. Mangfold på jobben er 
viktig, og det inkluderer forskjell i 
alder.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden? 
Teknologi, forståelsen av det. Det å 
kunne se ting i sammenheng. 
Men omsorg vil alltid bety mye når 
det gjelder evner. Det å ha omtanke 
og bry seg om andre. Det blir et 
fattigere samfunn hvis alt skal 
overlates til maskinene. Men de blir 
også viktige.

De nye jobbene – alle skal med 
eller jakt på nye hoder? 
For samfunnets del tror jeg på 
at alle skal med. Utenforskap 
skaper så mange problemer både 
for den enkelte og for samfunnet. 
derfor må fanen for utdannelse og 
kompetanseheving holdes høyt, 
men det betyr ikke lenger årevis 
på høyskoler og universiteter. Flere 
muligheter til å finne veier som 
unge vil trives med, mener jeg er 
lurt.

Dine beste tips til lignende 
selskaper? 
"Utnytt" de ansatte “for alt de er 
verdt”. Det vil si - gi folk muligheter 
til å vokse. Det tror jeg en bedrift vil 
få mye igjen for.

LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten

Podkast  #0884
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Hvilke styrker har seniorer i arbeidslivet, 
ifølge Mette Bugge og Silvija Seres?
a) Seniorer har mer tverrfaglig
kompetanse og de kan være gode
støttespillere for de yngre på jobben
b) Seniorer kan se de lange linjene, de
har masse erfaring og kan være gode
støttespillere for de yngre på jobben
c) Seniorer har en annen arbeidskultur
og er mer pliktoppfyllende arbeidstakere,
de har også god erfaring og kan være
gode støttespillere for de yngre på
jobben

Seniorer kan se de lange linjene, de 
har masse erfaring og kan være gode 
støttespillere for de yngre på jobben

Lage fortellende historier Team som metode

Hva er det mennesker kan gjøre som 
ikke roboter kan innenfor journalistikk?
a) Ta bilder
b) Lage fortellende historier
c) Roboter kan gjøre alt mennesker kan
gjøre innenfor journalistikk

Hvilken metode mener Mette Bugge en 
kan få frem mer av på arbeidsplassen?
a) Team som metode
b) Lytting som metode
c) Humor som metode

LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten

Scann og besøk bedriften
https://www.aftenposten.no/

LØRNSOC
METTE BUGGE
JOURNALIST
AFTENPOSTEN

Podkast  #0884
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Tema Perspektiv

Aktiv personalpolitikk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsulent og 
partner i Impaktor AS,Jon Fredrik Alfsen. De snakker om at det 
noen ganger kan være for lett å gi ut en ny sluttpakke og håpe at 
de nye hodene skal redde bedriften i fremtiden. Alfsen gir noen 
generelle strategiske råd for bedrifter slik at de kan bli attraktive 
arbeidsgivere til seniorer. For man må gjøre tiltak for å gå fra 
"17 mai" taler om inkluderende arbeidsliv, til å faktisk utnytte 
innovasjons- og effektivitetspotensialet det er i mangfold på 
arbeidsplassen, også i alder.

 

Om bedriften
Impaktor AS er etablert for å bidra til å utvikle både smarte 
og sunne virksomheter. Impaktors ambisjon er å istandsette 
organisasjoner, ledere og ansatte til å utvikle sunne, velfungerende 
og lærende organisasjoner.

Refleksjon
Som ansatt er det ikke nok å ha kompetanse i seg selv, du må 
reflektere over deg selv og hva du vil med din kompetanse for å 
være attraktiv i fremtiden, også etter fylte 50. Man må i takt med 
den nye teknologien øke lærings-villigheten. Men hvor viktig er det 
også viktig å øke den sosiale kompetansen?  

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Jon Fredrik Alfsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Seniorpolitikk
• Livslanglæring
• Aktiv personalpolitikk
• Å holde seg relevant

Anbefalt lesing: 

• Five dysfunctions of a team (Lencioni)
• Who killed Change (Blanchard)
 

LØRNSOC med Jon Fredrik Alfsen, Impaktor 

LØRNSOC
JON FREDRIK ALFSEN
KONSULENT OG PARTNER
IMPAKTOR

PODKAST #885 AKTIV PERSONALPOLITIKK. JON FREDRIK ALFSEN, IMPAKTOR

Podkast  #0885
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LØRNSOC med Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

 Holdninger og 
innspilling til vekst og 
læring er nesten det 

viktigste, og spesielt når 
fremtiden er så usikker 

som det den er nå. Derfor 
er det viktig å reflektere 
over hva man vil og hva 

man kan. 
- Jon Fredrik Alfsen



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Gift, barn på 22 og 20, opptatt av 
balanse i livet og er en smule faglig 
nerd.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?  
Vår jobb er å hjelpe virksomheter, 
ledere og medarbeidere til å lykkes 
nå og fremover. Vi jobber bredt 
innenfor HR området (leder- og 
ledelsesutvikling, medarbeiderskap, 
endrings- og utviklingsprosesser, 
HR rådgivning)

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg?  
Oversette fag og teori på en 
måte som folk forstår – praktisk 
tilnærming.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden?  
To store kompetanseområder 
– økt sosial kompetanse og økt 
omstillingskompetanse.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?  
Patrick Lencioni, Kenneth 
Blanchard, Mark Fuhrman 
canadier som bor i Norge, driver et 

kommunikasjonsbyrå, tok et år fri 
for å padle fra Norge til Athen for å 
sette fokus på å bry seg om andre 
mennesker.

De nye jobbene – alle skal med 
eller jakt på nye hoder?  
Tydeligere invitasjon til 
arbeidstakere – vil dere være 
med så heng på, dere er hjertelige 
velkomne (bedre enn «be good or 
be gone» eller «up or out»
Livslang læring nå – fra teori til 
praksis?  
KJEMPEVIKTIG. Vi må motivere, 
istandsette, trygge og ansvarliggjøre 
medarbeider på deres ansvar for 
livslang læring. Dette må også 
gjenspeiles i arbeidsgiverpolitikk, 
kompetansepolitikk, jobbing 
med lederutvikling og 
medarbeiderutvikling.

Dine 3 viktigste prosjekter 
siste året? To leveranser til 
Senter for seniorpolitikk (1. 
Opplæring i strategisk HR med 
et integrert seniorfokus og 2. 
Aktivt medarbeiderskap også i 
senkarrieren), digital opplæring 
for medlemmer og tillitsvalgte 
hos Samfunnviterne (til sammen 
9 filmer.  Den tredje vi Vi avslutter 
året med å skrive ferdig boken 
«Endringsnøkkelen – en praktisk 
håndbok i endringsprosesser»

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?  
Bruk anledning til å 
utvikle lederskapet og 
medarbeiderskap. Tenkt nytt rundt 
det å være en attraktiv arbeidsgiver 
– hele organisasjoner ansetter 
hele mennesker som lever hele, og 
forskjellige liv.

 

LØRNSOC med Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

Podkast  #0885
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Hva kan arbeidsgivere gjøre for å drive 
en konstruktiv senior personalpolitikk?
a) Gjøre kvoteringer når det gjelder
ansettelser av de forskjellige aldrene
b) Gjøre kvoteringer når det gjelder
ansettelser av de forskjellige aldrene
c) Være tydelig med sine forventninger
til sine ansatte slik at man som
arbeidstager ikke stagnerer

Være tydelig med sine forventninger 
til sine ansatte slik at man som 
arbeidstager ikke stagnerer

Tenk på din egen holdning og innstilling 
og hvordan du ser på deg selv. Ta 
ansvar for egen læring og din sosiale 
kompetanse

Gi ansvar på en positiv og konstruktiv 
måte

Hvordan holder man seg attraktiv for 
fremtidens arbeidsmarked?
a) Minske krav når det gjelder ny jobb og
være forberedt på mye endringer
b) Tenk på din egen holdning og
innstilling og hvordan du ser på deg selv.
Ta ansvar for egen læring og din sosiale
kompetanse
c) Holde på stillingene sine og om man
skal søke på nye stillinger så vil man
råde til å ikke skrive alder i CV

Hva gir Jon Fredrik som strategiske råd 
til bedrifter i forhold til å praktisk holde 
seniorer relevante?
a) Gi ansvar på en positiv og konstruktiv
måte
b) Tilrette legge arbeidshverdagen for
seniorer slik at de kan føle mestring og
klare arbeidsoppgavene tross at de blir
mer sliten enn sine yngre kollegaer
c) Skape et godt miljø for sine ansatte
med gode ordninger for seniorer som
ønsker å ta kurs for videreutdanning

LØRNSOC med Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

Scann og besøk bedriften
https://impaktor.no/

LØRNSOC
JON FREDRIK ALFSEN
KONSULENT OG 
PARTNER
IMPAKTOR

Podkast  #0885
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Tema Perspektiv

Jobb lenger, men 
hvordan?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Langnes 
som er daglig leder og grunnlegger av SISU Business og daglig 
leder og medgrunnlegger i 50 til 100. 50 til 100 støtter seniorer 
som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med 
gründer-ideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble 
yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen. Langnes 
gir i samtalen gode råd til deg som går med en gründer-drøm og 
setter søkelys på gründerskap og seniorer.

Om bedriften
«50 til 100»- nettverket er for mennesker på 50 + som ønsker 
å bidra mer enn det de gjør i dag. Nettverket støtter seniorer 
som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med 
gründerideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble 
yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen.

Refleksjon
Hvilke fordeler har eldre i arbeidslivet og om de ønsker å starte en 
bedrift i godt voksen alder? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Kristin Langnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Seniorpolitikk
• Intellektuell alder 
• Ung vs. senior kvaliteter 
• Viktigheten av mangfold

Anbefalt lesing: 

• The Originals – How the Non-
Conformists change the world av Adam 
Grant og ROC 

• Entreprenørskap - en håndbok av Yngve 
Dahle
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 Når en senior må 
gå fra en stilling blir det 

ofte lagt opp til at de 
skal gå på CV kurs for å 
skrive en bedre CV som 
tilrettelegges den jobben 

de nettopp har mistet, men 
det er ikke sikkert de vil 

være aktuelle for lignende 
stillinger i andre bedrifter 
og det er heller ikke sikkert 
de selv ønsker å jobbe med 
dette. Dette må vi endre.

- Kristin Langnes
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Hvem er du, personligogfaglig?  
Voksen kvinne på 63 år med 
masse SISU, lang erfaring fra norsk 
næringsliv. Senior entreprenør, 
sertifisert business coach, lang 
erfaring med å bistå mennesker i 
tøffe endringsprosesser. Skapte 
min egen bedrift for å kunne jobbe 
så lenge jeg vil, med det jeg vil, så 
mye jeg vil. Hater å sløse ressurser, 
og dårlige løsninger. Typisk 
pensjonstaper - skaper derfor mitt 
eget.

Hva er det viktigsteoppdrageti din 
organisasjon, oghvorfor trigger 
dette deg?  
Vi skaper nye muligheter for 
mennesker på 50+ for å bygge 
nye initiativer bedre rustet 
for fremtiden. Slik setter vi 
kompetanse i arbeid.  
Vi som samfunn har ikke råd til 
å sløse bort all den kompetanse 
og erfaring denne økende gruppe 
mennesker innehar. Skal vi løse alle 
de utfordringer vi som samfunn 
står overfor må vi være en del av 
løsningen - ikke sees på som et 
problem som skal løses....

Hva bidrar du med på en unikmåte, 
hvabør vi alle lærefra deg?  
Jeg får tilbakemeldinger om at jeg 
inspirerer, både ved å gå foran med 
egne valg og ikke minst legge til 
rette for og være en stemme for 
50+ som innovasjonsressurs.

Hvatror du er relevant 
kunnskapellerevner for fremtiden?  
Forstå at man ikke kan forvente å 
få en jobb servert og beholde den 
hele livet.

Dine 3 viktigsteprosjektersisteåret?  
Oppstartsprogram for mennesker 
på 50+ - Oppstart i 100 50 til 100 - 
Nettverk for bedre løsninger.  
Påbegynne kompetansebank og 
etablere partnerskap.

Viktigste nye perspektiverfra 
Covid-19? 
Erfare behovet for å møtes 
fysisk, erfare at aktiviteter kan 
gjøres digitalt, enklere tilgang 
til mennesker. Mange kreative 
løsninger og endringsevne, verdien 
av å bo i Norge.

LØRNSOC med Kristin Langnes, 50 til 100
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Hva kan de yngre lære av de eldre i 
arbeidslivet?
a) De yngre har mye å lære fra de eldres
arbeidsmoral og pågangsmot
b) De yngre har mye å lære fra de eldres
erfaring og prioriteringsevne
c) De yngre har ikke så mye å lære av
de eldre da kunnskapen til de eldre er
utdatert

De yngre har mye å lære fra de eldres 
erfaring og prioriteringsevne

De eldre kan lære om nye digitale 
løsninger fra de yngre slik at de vet 
hvilke muligheter de har om de ønsker å 
utvikle noe nytt

Eldre gründere har 1,8 ganger større 
sjanse for å etablere et vekstselskap enn 
en på 30 år

Hva kan de eldre lære av de yngre?
a) De eldre kan lære om nye digitale
løsninger fra de yngre slik at de vet
hvilke muligheter de har om de ønsker å
utvikle noe nytt
b) De eldre har mye å lære av de
yngre når det kommer til tempo i
jobbsammenheng
c) De eldre har ikke så mye å lære av de
yngre siden de sitter med mye erfaring

Hvilke fordeler har eldre gründere?
a) Eldre gründere har mer kapital og
større sikkerhet når det kommer til å
etablere et selskap enn en i starten av
20-årene
b) Eldre gründere har dessverre ingen
fordeler når det kommer til etablering av
sitt selskap
c) Eldre gründere har 1,8 ganger større
sjanse for å etablere et vekstselskap enn
en på 30 år

LØRNSOC med Kristin Langnes, 50 til 100

Scann og besøk bedriften
https://50til100.no/
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Tema Perspektiv

Seniorpolitisk barometer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorkonsulent 
i analyseinstituttet Ipsos, Lene Rathe. Rathe har nylig 
gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer (2020) på oppdrag 
for Senter for seniorpolitikk – en undersøkelse som startet 
opp i 2003.  I denne undersøkelsen har de sett om det er noen 
endring i hvor lenge vi ønsker å jobbe og hva vi tenker om 
pensjonstilværelsen mm. Rathe og Seres snakker om resultatene 
fra denne undersøkelsen og hva de generelle holdningene i 
arbeidslivet og samfunnet er til seniorenes attraktivitet og evne til 
å lære seg nye ting.

Om bedriften
Ipsos er et franskeid selskap som finnes i 88 land i verden. 
Ipsos Norge er et av Norges største og eldste innen 
omdømme- og brukerundersøkelser, befolkningsundersøkelser, 
holdningsundersøkelser og meningsmålinger.

Refleksjon
Kan korona ha hatt en innvirkning i hvordan mennesker svarte på 
årets undersøkelse når det gjaldt ønsket pensjonsalder? Og hva 
kan det si oss at offentlige ledere og kvinner er de mest positive 
når det gjelder høy alder blant ansatte? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Lene Rathe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Holdninger til og oppfatninger om 
eldre i arbeidslivet  

• Befolkningsundersøkelse
• Seniorpolitikk

Anbefalt lesing: 

• Podcaster: Drivkraft, Sånn er du, Godt 
nok for de svina med Anita Krohn 
Traaseth og LØRN TECH

• Dvs. podcaster om levd liv, mennesker, 
relasjoner og arbeidsliv.

 

LØRNSOC med Lene Rathe, Ipsos 
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 I undersøkelsen 
spurte vi hvilken av disse 
aldersgruppene du helst 
ønsker å ha i et team, 
de under 30 eller over 

60 og her svarte 6/10 at 
de ønsker å jobbe med 
de under 30 år. Dette 
gjaldt også de eldste 

aldersgruppene. Vi ser 
mange positive holdninger 

i undersøkelsen til 
seniorer, men på dette 

spørsmålet kan det være vi 
ser litt tendenser til denne 

"ungdomsforelskelsen".
- Lene Rathe
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er seniorkonsulent 
tilknyttet fagområdet Public 
Affairs (Forskning, politikk og 
samfunn) i Ipsos. Jeg er utdannet 
samfunnsøkonom (cand.polit.) 
fra UiB (2003) og har arbeidet i 
Ipsos siden august 2015. Der er 
jeg spesialist på målgruppestudier 
og befolkningsundersøkelser, og 
har erfaring med både kvantitative 
og kvalitative metoder. Jeg har 
tidligere jobbet i Arbeids- og 
sosialdepartementet (2005-2015) og 
har et opphold i EU-kommisjonen 
(2013-2014).

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? 
Da vil jeg trekke frem Norsk 
seniorpolitisk barometer. Ipsos 
gjennomfører Norsk seniorpolitisk 
barometer på oppdrag for Senter 
for seniorpolitikk. Barometeret 
består av tidsserier fra 2003 til 
2020 for en rekke indikatorer, noe 
som gjør det til et sjeldent rikt 
datasett. Jeg har også vært bruker 
av barometeret fra tiden min i 
departementet.

Hvor lenge har vi lyst til å jobbe 
og hva tenker vi om pensjons-
tilværelsen? Slakk nedgang i alder 
for ønsket pensjonsavgang de siste 
fem årene Yrkesaktive oppgir i 
gjennomsnitt at de kunne tenke 
seg å tre ut av arbeidslivet når de 
er 65,2 år, noe som er samme nivå 
som i fjor. Det var en økende trend 
i denne alderen fra 2003 frem mot 
2015. Deretter har det vært en slakk 
nedgang fra 66,2 år (2015) til 65,2 
år (2020). I år oppgir de yrkesaktive 
i gjennomsnitt at de kan tenke seg 
å tre ut av arbeidslivet over 4 år 
senere enn i 2003.

Noen yrkesaktive gleder seg til å gå 
av med pensjon (36 %), mens andre 
gruer seg (13 %), se neste spørsmål.

Arbeidslivets oppfatninger av og 
holdninger til eldre arbeidstakeres 
arbeidsprestasjoner, attraktivitet 
og evne til å lære nye ting?  
Fremdeles flertall med positive 
oppfatninger av seniorers 
arbeidsprestasjoner
Stabilt 75 % er enige i at 
arbeidstakere over 60 år har minst 
like gode arbeidsprestasjoner som 
de under 60 år, mens drøyt 1 av 
10 er uenige. Over 6 av 10 er enig 
i at mange 70-åringer kan yte like 
mye i jobb som 55-60-åringer. I 
tillegg er over halvparten fremdeles 

uenig i påstanden om at eldre 
arbeidstakere bør kunne sies 
opp før yngre når en bedrift må 
nedbemanne. En fjerdedel er enig. 
Det vitner om motstand mot å la 
nedbemanning gå utover eldre 
arbeidstakere.

Et annet aspekt ved de yrkesaktives 
oppfatninger av arbeidstakere over 
60 år gjelder lærevillighet. 6 av 
10 sier seg enig i at arbeidstakere 
over 60 år er minst like interessert 
i å lære noe nytt som sine yngre 
kollegaer. Som ved tidligere 
gjennomføringer er et mindretall 
på en drøy fjerdedel uenig i 
påstanden. Alt i alt er det stabilitet 
i den yrkesaktive befolkningens 
oppfatninger av de eldres interesse 
for å lære noe nytt over tid.

LØRNSOC med Lene Rathe, Ipsos
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Finnes det endringer i hvor lenge vi 
ønsker å jobbe? Og hva tenker vi om 
pensjonisttilværelsen?
a) I år er ønsket avgangsalder 65,2 år,
færre ønsker å jobbe til over fylte 70 år
og flere blant de eldste gleder seg til å
gå av med pensjon
b) I år er avgangsalder 67,5 år, flere
ønsker å jobbe til over fylte 70 år og flere
blant de eldste gruer seg til å gå av med
pensjon
c) I år er ønsket avgangsalder 65 år, færre
ønsker å jobbe til over fylte 70 år

I år er ønsket avgangsalder 65,2 år, færre 
ønsker å jobbe til over fylte 70 år og flere 
blant de eldste gleder seg til å gå av med 
pensjon

For at seniorer skal sleppe til og ikke 
unna, så er det viktig at ledere må sette 
samme krav til alle ansatte

Ledere i offentlig sektor har ofte en mer 
positiv holdning enn de i privat sektor

Hva kan øke seniorers motivasjon i 
arbeidslivet?
a) For at seniorer skal kunne være
lengst mulig i arbeid er det viktig at
ledere tilrettelegger arbeidsmengde og
arbeidsdagene til seniorer
b) For at seniorer skal kunne utvikle seg
vil det være nødvendig at ledere har
nødvendige kurs tilrettelagt for seniorer
som omhandler digital kunnskap
c) For at seniorer skal sleppe til og ikke
unna, så er det viktig at ledere må sette
samme krav til alle ansatte

Hvordan er de generelle holdningene til 
seniorers læringsevne?
a) Ledere i offentlig sektor har ofte en
mer positiv holdning enn de i privat
sektor
b) Ledere i privat sektor og mannlige
ledere har ofte mer positiv holdning enn
de i offentlig sektor
c) Ledere i offentlig sektor og mannlige
ledere har ofte en mer negativ holdning
enn de i privat sektor

LØRNSOC med Lene Rathe, Ipsos

Scann og besøk bedriften
https://www.ipsos.com/nb-no
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Tema Perspektiv

Eldre arbeidstakere
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Skevik 
Grødem som er forsker hos Institutt for samfunnsforskning. 
Hun har jobbet med forskningsprosjektet «eldre arbeidstakere 
med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet 
under koronatiltakene». I samtalen snakker Seres og Grødem 
om hvordan eldre arbeidstakere har møtt situasjonen med 
hjemmekontor og digitale møter, hva har dette gjort med deres 
kompetanse, mestringsopplevelse og motivasjon? De diskuterer 
om forskjellene på eldre og yngre arbeidstakere og hva er myter 
og hva er fakta om eldre arbeidstakeres håndtering av det digitale 
arbeidslivet? 

Om bedriften
Institutt for samfunnsforskning er et privat forskningsinstitutt, 
organisert som en stiftelse og lokalisert i Oslo. Instituttet 
søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom 
grunnforskning og anvendt forskning.

Refleksjon
Hvor frivillig bør valg av pensjonsalder være, og for de som ønsker 
å bli lenger i arbeid, hvordan kan arbeidsgiver gi de best mulig 
tilbud og bli satset på når de likevel skal pensjonere seg om få år? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Anne Skevik Grødem 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sjokkdigitaliseringen av Norge under 
koronakrisen for Eldre

• Myter vs. fakta
• Covid-19 pandemi som myteknuser 
• Kommunikasjonsteknologi – ikke 

bare digitale møteplattformer

Anbefalt lesing: 

• www.samfunnsforskning.brage.unit.no
 

LØRNSOC med Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning 
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 Eldre arbeidstakere 
har taklet overgangen 

til bruk av digitale 
kommunikasjonsverktøy i 
arbeidslivet like godt som 

de yngre. Det er en myte at 
eldre er så bakpå med ny 

teknologi.
- Anne Skevik Grødem
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?    
At eldre arbeidstakere har taklet 
overgangen til bruk av digitale 
kommunikasjonsverktøy i 
arbeidslivet like godt som de yngre. 
Det er en myte at eldre er så bakpå 
med ny teknologi – det var kanskje 
sant på 1990-tallet, men ikke nå. 
De unge ser ut til å slite mer: spør 
vi folk om de er mer eller mindre 
motiverte for jobben nå enn før 
pandemien, svarer de yngste (under 
34) klart oftere enn de eldre (over 
55) at de er mindre motiverte nå. 
Koronasituasjonen rokker nesten 
ikke motivasjonen til de eldste.

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
At den «lille» menneskelige 
kontakten er viktig. Venner, 
familie og nære kollegaer holder 
man kontakten med (om enn via 
skjerm… sukk), men jeg savner 
folkene på SATS jeg bare hilser 
på i forbifarten, de tilfeldige 
fellesskapene på kaffebar eller bare 
på bussen – det å ha folk rundt 
meg. Og det å treffe 

kollegaer i gangen og slå av en 
prat, og plutselig ha utviklet en 
ny prosjektide over kaffekoppen. 
Kreativiteten som oppstår i 
uplanlagte samtaler. Jeg har vært 
overrasket over hvor mye jeg savner 
folk jeg ikke visste betydde så mye.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?   
Ungdom er alltid den nye genera-
sjonen, og hver ungdoms generasjon 
har sine «greier» som er in nå (er 
det Tik-Tok nå? Jeg er for gammel 
uansett). Det er ingen som tror at 
ungdom nå, som er født etter 2000, 
er som ungdom rundt 1990 (vi drev 
vel fortsatt på med skulderputer 
og Rubiks kube, og ringte fra 
fasttelefon). Vi må på et tidspunkt 
ta inn over oss at det kommer nye 
kohorter av eldre også, heller ikke 
60-åringer er som i 1990. Også 
de som er «gamle» nå, var unge i 
ganske moderne tider.

Hvilke nye dilemmaer oppstår 
for deg?   Det er masse å si rundt 
kommunikasjonsteknologi – ikke 
bare digitale møteplattformer, 
men hele måten vi lever livene 
våre på online. Jeg er bekymret for 
konsekvensene for demokratiet når 
alle lever i digitale bobler og kan 

velge sine egne sannheter (kommer 
stadig tilbake til det). Menneskene 
har aldri levd på denne måten før, 
vi aner ikke hvilke konsekvenser 
dette får. Kombinasjonen av 
informasjonsteknologi og migrasjon, 
for eksempel, innebærer at folk 
kan oppholde seg fysisk i Norge, 
men leve hele livet sitt sammen 
med andre etiopiere eller polakker 
på nett. Dette må ha noe å si for 
politiske og sosiale fellesskap.

Har nylig avsluttet et prosjekt 
om de politiske prosessene rundt 
pensjonsreformen (hvordan fikk 
de det til? Embetsverkets og 
fagbevegelsens roller). Fikk et 
nytt i fjor om aldersnormer på 
arbeidsplassen, altså hva folk 
i ulike yrker (kvinnedominerte, 
mannsdominerte, høy utdanning, 

lav utdanning) tenker om hva det 
innebærer i deres jobb å bli eldre. 
Det skal jeg bruke mye tid på 
framover. Har også akkurat skrevet 
en artikkel om hvordan ulike folk 
tenker rundt det å pensjonere seg.

 

LØRNSOC med Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
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Hvordan har eldre arbeidstagere møtt 
omveltningen til hjemmekontor-
tilværelsen?
a) Undersøkelser viser at de som er 34
år og yngre taklet omstillingsprosessen
svært til meget bra, men den viser også
at de som er eldre ikke hadde spesielle
vansker med omstillingen de heller
b) Undersøkelser viser at de som er 34
år og yngre taklet omstillingsprosessen
svært bra, men at de på over 55 år
falt ut og mente det var en alt for stor
omstilling også med tanke på nye krav
ved å bruke teknologiske tjenester
c) Undersøkelser viser at de som er 55
år og eldre taklet omstillingsprosessen
svært til meget bra og at de på 34 år
og yngre mente det var en for stor
omstilling med tanke på det sosiale

Undersøkelser viser at de som er 34 år 
og yngre taklet omstillingsprosessen 
svært til meget bra, men den viser også 
at de som er eldre ikke hadde spesielle 
vansker med omstillingen de heller

Det kommer an på bedriften og deres 
organisasjon og ledelse om de gjør 
forskjell på yngre og eldre. Det er deres 
oppgave å gi oppgaver som utvikler og 
gjør at alle henger med, i stedet for å 
skyve vekk de eldre og kun investere i de 
unge

At eldre vil slite med å omstille seg 
digitalt. Denne myten stemte nok på 
90-tallet, men dagens 60-åringer vokste 
opp i en moderne tid og vil ikke ha 
noen problem med å sette seg inn i det 
digitale

Finnes det en vesentlig forskjell på yngre 
og eldre arbeidstagere, i følge Anne 
Skevik Grødum?
a) Det kommer an på bedriften og deres
organisasjon og ledelse om de gjør
forskjell på yngre og eldre. Det er deres
oppgave å gi oppgaver som utvikler og
gjør at alle henger med, i stedet for å
skyve vekk de eldre og kun investere i de
unge
b) Ja, flere arbeidsgivere opplever
mangel på motivasjon hos sine eldre
arbeidstagere når det kommer til
omstillinger til mer teknologiske
tjenester
c) Nei, i bunn og grunn vil det ikke være
store forskjeller når det kommer til alder
på en arbeidsplass, men man ser at det
største fraværet ligger hos de yngre som
stifter familie og får barn

Hvilken myte trekkes frem og knuses av 
Anne Skevik Grødum?
a) At eldre vil slite med å omstille seg
digitalt. Denne myten stemte nok på
90-tallet, men dagens 60-åringer vokste
opp i en moderne tid og vil ikke ha
noen problem med å sette seg inn i det
digitale
b) At flere gleder seg til
pensjonisttilværelsen og ønsker å slutte
tidligere å arbeide. Sannheten er at 70%
gruer seg til å slutte i jobb og ønsker å
jobbe til de er godt over 70 år
c) At eldre ønsker å ta i bruk teknologi
og utvikle seg på sin arbeidsplass. Denne
myten er nok mer en ønsket sannhet,
men undersøkelser viser at eldre har
et sterkt ønske om å ta avstand fra ny
teknologi og arbeide på sine vante måter

LØRNSOC med Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforsk-
ning

Scann og besøk bedriften
https://www.samfunnsforskning.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.
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