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I hvilken grad tilbyr norske 
organisasjoner 

karriereplanlegging og 
karriereutvikling til 

senioransatte? 



Resultatene 
så langt

Arbeidet pågår
• SSP prosjekt 

• Pilot:  4 store virksomheter: HR-leder eller 
HR-medarbeider

• Telefonundersøkelse med 100 norske bedrifter med 
100+ ansatte
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Hva vet vi ?
• Forskning viser at organisasjoner mangler 

HR-tilnærming til SENIORER (Greller, 2012; 
Taylor & Lebo, 2019). 

• Få norske organisasjoner har implementert 
omfattende HR-praksis rettet mot 
seniorarbeidere (Furunes, Mykletun, & 
Solem, 2011; Hilsen & Salomon, 2010; 
Midtsundstad, 2011; OECD, 2013). 

• Alder har vært et eget forskningsområde, i 
stedet for å være knyttet direkte til 
mangfold. 



Praksis



1 av 4 knyttet til mangfold

KARRIERE

Organisk Strukturert

Konsulent Tradisjonelle PASSIV ingenting 
rettet mot senior.  Senior «good
til it isn’t»

Software AKTIV ingenting rettet mot alder. 
Oppmuntre alle til å ta valg og 
beslutning – ikke knyttet til 
mangfold og inkludering. Mer en 
filosofi.

Industri AKTIV  og med litt om mangfold 
og alder.  Både leder og teknisk 
muligheter.

Service PASSIV leder finner folk, og 
parkerer. HR ikke involvert 
strategisk.



Telefonundersøkelse

• 100 virksomheter med 100+ 
ansatte

• Metode: Survey
• Datainnsamling oktober 2020
• Utført av KANTAR
• 41 spørsmål om 

karriereplanlegging -utvikling 
og mangfoldstrategi

• Beskrivende men ikke 
representativ

• Analyseform «descriptive»
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ANSVAR FOR PLANLEGGING

HR Nærmeste leder Ansatt
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Praksis for den reisende

31%
Karriereplanlegging og -utvikling. 

23%
karriereveiledning fram mot pensjonering. 

80%
Livslanglæring.

76%
Hadde mangfoldstrategi

2% 
Inkluderte alder

33%
Hadde strategi for å sikre aldersmangfold i deres
organisasjon. 

. 

72%
Viktig at folk går av med 
pensjon på et vellykket
tidspunkt i karrieren.

40%
Ansattes ansvar. 



Seniortiltak
Reduserer Belastning

46% Oppdaterer 
kompetanse

50%
Omsorg for 

ektefelle

2 in 3
Tiltak for 
tilrettelegging for 
senior

5% HAR MÅLRETTET 

PRAKSIS FOR 
SUKSJESJONSPLANNLEGGING 

FOR SENIORER  (29% FOR ALLE) 
. 

Berikende

40% Fornyer kompetansen
. 

1 in 3
Strategi for 

aldersmangfold. 

Dele kompetanse 35%

Karriereveiledning 23%

80% mener
livslang 
læring er 
viktig

72%
Gå av på et 

vellykket 
tidspunkt



Karriereutvikling for 
seniorer; når praksis møter 

den reisende?

• Praksis ser ut til ikke å ha møtt den 

reisende enda

• Anbefaling så langt: mer samsvar mellom 

uttalte interesser og praksis, og HR og 

mangfoldstrategi

Husk den reisende før reisen er ferdig



Refleksjoner
Trenger mer fokus og bevissthet rundt 

karriereplanlegging og- utvikling

Hvem har ansvar? Hvordan er det knyttet mot 
strategi med livslang læring? Hvordan er det 

knyttet til seniorarbeidere? 

Mer kobling med alle praksiser, mangfold og HR.

Mangfold definert BREDT med alder som  en viktig 
del. 

Trenger helhetlig perspektiv på medarbeidere.



SENIOR I 
ARBEIDSLIVET:
Et spørsmål om 

inkludering, 
kompetanse, 
mangfold og 

mening.


