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Sammendrag  

Temaet i denne masteroppgaven er framveksten av seniorpolitikk i kunnskapsintensive 

virksomheter. Avhandlingen baserer seg i hovedsak rundt to problemstillinger. Hvorfor ser 

vi et økende fokus på seniorpolitikk i enkelte kunnskapsintensive virksomheter, og hvordan 

gjennomføres en vellykket seniorpolitikk i enkelte kunnskapsintensive virksomheter?  

Som bedriftscase har jeg brukt Det norske Veritas for å illustrere ulike aspekter rundt 

problemstillingene. Oppgaven bruker et kvalitativt forskningsdesign og datainnsamlingen er 

først og fremst anskaffet ved kvalitative intervju. Jeg har supplert dissa dataene med 

tidligere forskning på Storebrands forhold til seniorpolitikk.  

Resultatene i oppgaven tyder på at den demografiske utviklingen og ett strammere 

arbeidsmarked er samfunnsstrukturelle forklaringer som ligger bak bedriftenes satsing på 

seniorpolitikk. Samtidig viser bedriftene til at eldre medarbeidere utgjør en 

bedriftsøkonomisk ressurs i form av egenskaper som arbeidserfaring, lojalitet og i forhold til 

ett mangfoldsaspekt. Vi ser også i oppgaven at en omlegging fra ytelsesbasert til 

innskuddsbasert pensjonsordning har åpnet for en sterkere satsing på rekruttering av eldre 

arbeidstakere.  

Oppgaven forsøker samtidig å vise til hvordan seniorpolitikk kan gjennomføres ved å se på 

begrepet employer branding som betyr markedsføring av virksomheten som arbeidsgiver. 

Dette i lys av Det norske Veritas rekrutteringskampanje rettet mot eldre medarbeidere. Her 

viser oppgaven at Employer branding kan fungere som et aktivum for å gjennomføre 

seniorpolitikk. Oppgaven viser også betydningen av å implementere en bevissthet omkring 

de eldre arbeidstakernes verdi som arbeidskraft. Dette gjennom ulike former for tiltak som 

kan virke motiverende i form av ytre og indre belønninger. Seniorpolitikk blir diskutert opp 

mot begrepet psykologisk kontrakt for å se på betydningen av å tilfredsstille behovene og 

forventningene som oppstår i relasjonen mellom virksomhet og individ.  
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1. Innledning   

«Det er ikke penger vi mangler, men arbeidskraft. Desto viktigere er det at noen har skjønt at 
grått er det nye gullet»  

(Kristin Halvorsen 26 november 2007.) 

Med disse ordene delte finansministeren ut prisen for årets seniorinitiativ for 2007 til Det 

norske Veritas og Lillesand produkter AS. Prisen årets seniorinitiativ deles ut årlig av senter 

for seniorpolitikk til offentlige og private virksomheter som bidrar til å styrke seniorenes 

stilling i arbeidslivet. Det norske Veritas fikk blant annet prisen for sin rekrutteringskampanje 

rettet mot seniorer. Istedenfor å bare fokusere på nyutdannede ingeniører valgte virksomheten 

å gå den motsatte veien gjennom en kampanje rettet mot mennesker som har levd en stund 

(SSP nyhetsbrev 6/07).  

Temaet for denne masteroppgaven er hvordan seniorpolitikk er blitt et viktig satsingsområde 

for enkelte kunnskapsintensive virksomheter. Jeg vil forsøke å belyse hvorfor vi generelt ser 

en framvekst i fokuset på seniorpolitikk. Jeg vil også vise hvordan enkelte kunnskapsintensive 

virksomheter gjennomfører en aktiv seniorpolitikk.  

I dette innledningskapitlet vil jeg først vise til hvordan seniorpolitikk er blitt et dagsaktuelt 

tema i samfunnsdebatten i dag. Jeg vil deretter gjøre kort rede for begrepet seniorpolitikk slik 

det omtales i interesseorganisasjoner og forskning. Avslutningsvis vil jeg vise til hva 

oppgaven skal omhandle og formulere oppgavens to problemstillinger.  

1.1 Seniorpolitikk på dagsorden 

Seniorpolitikk har de senere år blitt viet større oppmerksomhet både i forskningsmiljøer og i 

media. I en tidsalder som preges av globalisering, teknologisk utvikling, intensivert 

konkurranse og et mer turbulent arbeidsliv, har det blitt stadig større fokus på den eldre delen 

av arbeidsstokken. Årsakene til dette er noe denne oppgaven vil forsøke å belyse. En del av 

forklaringen på at seniorpolitikk er dagsaktuelt kan vi kanskje finne i samfunnsutviklingen. 

Befolkningsutviklingen bærer preg av en markant økning i antallet eldre samtidig som vi blir 

gradvis færre unge (OECD 2004). I fremtiden vil vi se en dobling i antall pensjonister noe 

som vil øke de statlige pensjonsutgiftene betydelig. Vi er også vitne til en økonomisk 



 8 

høykonjunktur som gir seg utslag i en rekordhøy sysselsetting (St.meld 18 2007/08). Behovet 

for arbeidskraft er i mange næringer en problemstilling som fordrer til nytenking i 

personalpolitikken.   

Disse faktorene har vært med på innvirke til at seniorpolitikk har blitt et tema som diskuteres 

inngående blant norske politikere. Delmål 3 i avtalen om et inkluderende arbeidsliv anno 

2001 fastslår at det er ett politisk mål å heve den gjennomsnittlige alderen for 

pensjonsavgang(St.meld 6 2006/07). Støttet av arbeids og inkluderingsdepartementet har 

interesseorganisasjonen senter for seniorpolitikk(SSP) inntatt en aktiv rolle for å bevisstgjøre 

norske virksomheter om seniorgruppens ressurser og potensial i arbeidslivet.  

Norsk seniorpolitiske barometer for ledere(2007) viser endringer i holdninger blant ledere 

med tanke på eldre arbeidstakere. Blant ledere i private bedrifter mener 72 % at eldre 

medarbeidere er mer ettertraktet enn for fem-seks år siden. Mangelen på arbeidskraft og 

seniorene som en produktiv og nyttig ressurs blir utpekt som de viktigste årsakene til dette. 

NHO direktør Sigrid Vågeng tror at en mer positiv holdning mot seniorgruppen er noe som 

vil vedvare i årene fremover, og viser til at det jobbes aktivt i næringslivet for å mobilisere 

holdninger som skal fremme seniorpolitikk (Halvorsen 2007). Samtidig ser vi at de eldres 

holdninger rundt ønsket avgangsalder har endret seg de siste fem årene. Norsk seniorpolitisk 

barometer for den yrkesaktive befolkningen(2007) viser at det i aldersgruppen over 60 år i er 

64 % som ønsker å arbeide selv om de har rett til pensjonsavgang, mot 53 % i 2003.  

Disse holdningsendringene er noe vi kan se kommer til uttrykk på flere områder i samfunnet. 

I kjølvannet av Det norske Veritas prisvinnende rekrutteringskampanje finner vi eksempler på 

andre virksomheter som har satset i samme bane. Adecco og aftenposten er deriblant to 

eksempler på virksomheter som har satset på rekruttering av seniorer (Michaelsen 2007). 

Dette kan tyde på at vi ser en trend i form av at eldre medarbeidere kan være på vei til å få 

generelt høyere status hos norske arbeidsgivere. Denne oppgaven tar sikte på å gi en 

forklaring på hvorfor vi ser at seniorpolitikk stadig oftere blir nevnt som ett satsingsområde 

hos norske virksomheter.  
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1.2 Hva er seniorpolitikk? 

Selv om vi ser at seniorpolitikk blir ett stadig mer aktuelt tema i den offentlige debatten kan 

det være uklart for mange hva en slik personalpolitikk egentlig inneholder. Solem(2007) viser 

til at det eksempelvis er uklarhet i hvem seniorgruppen egentlig består av. Noen inkluderer 

hele den øvre halvdel fra ca 40 år, mens andre setter grensen ved 45, 50, 55 eller 60. Steinum 

m.fl(2007) påpeker at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer seniorer som 45 år og 

oppover. Senter for seniorpolitikk bruker en definisjon som er på linje med denne. Nasjonalt 

krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket) definerte seniormålgruppen som 50 år og 

oppover.  

Mange forskere forsøker å unngå denne alderskategoriseringen og viser heller til at 

seniorpolitikk dreier seg om å bevisstgjøre de eldres verdi som arbeidskraft. Uavhengig av 

alderskategorisering handler dermed seniorpolitikk om hvordan man kan mobilisere 

seniorresursene. SSP omtaler seniorpolitikk som en personalpolitikk som tar utgangspunkt i et 

positivt syn på aldring, og som har tro på enkeltindividets utviklingsmuligheter gjennom 

livsløpet. Med dette menes et personalpolitisk perspektiv som tar utgangspunkt i at 

avslutningen av yrkeskarrieren blir formet av hva som skjer underveis i arbeidslivet. Viktige 

elementer som antas å få betydning for individenes sen karriere kan være muligheter for 

læring, kompetanse og karriereutvikling ( SSP, Hva er seniorpolitikk? 2008).  

Midtsundstad(2006:45) har i tidligere arbeider definert seniorpolitikk som alle former for 

tiltak eller virkemidler arbeidsgiver benytter seg av i den hensikt å rekruttere flere eldre 

arbeidstagere til staben, forebygge tidligpensjonering og hindre tidligavgang blant sine 

ansatte. Denne definisjonen omhandler med andre ord tiltak for forebygging, fastholdelse 

eller integrering av eldre arbeidstakere.  

Ett begrep som ofte blir nevnt i forbindelse med seniorgruppen er livsfasepolitikk. 

Ausland(2006) viser til at livsfasepolitikk kan være ett mer passende begrep på eldre 

arbeidstagere da det er mindre stigmatiserende. Livsfasepolitikk omhandler å se det enkelte 

individ ut i fra hvilken livsfase man befinner seg i. I denne sammenhengen viser Hilsen og 

Steinum(2006) til fordelene av å kartlegge arbeidstagernes ulike kompetanser og behov fra et 

livsfase perspektiv. Dette for at virksomheten skal få en økt forståelse for seniorenes verdi og 

gi et klarere signal på viktigheten av seniorkompetanse. De viser blant annet til at en god 

livsfasepolitikk forutsetter kunnskaper om aldersmangfoldet på arbeidsplassen. Et 
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livsfaseperspektiv på mangfold bidrar til en økt forståelse for at de ansatte vil bidra på 

forskjellige måter gjennom livet.   

1.3 Problemstillinger 

Denne oppgaven har som formål å belyse hvordan kunnskapsintensive virksomheter tenker 

rundt fenomenet seniorpolitikk. Jeg anser tematikken rundt seniorpolitikk som sosiologisk og 

samfunnsmessig relevant. Det er av samfunnsmessig interesse at vi belyser hvilket potensial 

seniorpolitikk innehar i en tidsalder hvor mangelen på arbeidskraft er et økende problem. 

Samtidig er det viktig å belyse hvilke egenskaper ved eldre arbeidstagere som er interessante 

for virksomhetene.   

Oppgaven tar også sikte på å forklare fenomener ved seniorpolitikk som ikke er utforsket i 

særlig grad tidligere. Mye av forskningen på seniorpolitikk tar for seg forebygging mot 

tidligpensjonering og fastholdelse av eldre arbeidstakere. Denne oppgaven vil forsøke å 

belyse seniorpolitikk også i ett rekrutteringsperspektiv. Merkevarebygging av virksomheter 

som arbeidsgiver(Employer Branding) er ett fenomen som er lite empirisk belyst innenfor 

sosiologien. Dette lar seg naturlig forklare ved at begrepet er relativt nytt. Viktigheten av 

markedsføring av virksomheten som arbeidsgiver vil ifølge forskere stige i årene som 

kommer (Martin m.fl 2005). Knapphet på arbeidskraft og mer individualistisk orienterte 

arbeidstagere fører til at virksomhetene må spille på «organisatorisk sjarm» for å tiltrekke 

medarbeidere. Jeg vil vise til hvordan employer branding kan brukes som et aktivum for å 

gjennomføre seniorpolitikk.  

Det norske Veritas aktive satsing på seniorpolitikk blir i oppgaven brukt som ett hovedcase på 

hvorfor det er en voksende interesse for seniorpolitikk blant norske virksomheter. Jeg vil også 

med bakgrunn i Det norske Veritas belyse hvilke strategier som anvendes for å gjennomføre 

seniorpolitikk.  Jeg vil i tillegg bruke empiri fra rapporten «kampen om den attraktive 

arbeidskraften» som ble skrevet høsten 2007 ved prosjektforum. Materialet herfra vil bli 

hentet fra intervjuet med Storebrand som er en virksomhet kjent for å satse tungt på 

seniorpolitikk. 

Oppgavens omfang har gjort det viktig å sette noen begrensninger i forhold til tematikken. 

Det betyr at jeg først og fremst undersøker seniorpolitikk fra et virksomhetsperspektiv.  
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Denne oppgaven avgrenser seg også til å dreie seg om typiske kunnskapsintensive bedrifter. 

Jeg synes disse er mest interessante å undersøke da det virker til å være mindre forskning på 

seniorpolitikk i slike virksomheter. Jeg er ute etter å undersøke bedriftenes tankegang bak 

hvorfor de har satt i gang seniorpolitiske tiltak. Samtidig vil det være interessant å undersøke 

hvordan bedrifter som har satt i gang en aktiv satsing på seniorpolitikk gjennomfører denne. 

Oppgaven baserer seg derav i hovedsak på to problemstillinger:  

Den første lyder som følger: Hvorfor ser vi et økende fokus på seniorpolitikk i enkelte 

kunnskapsintensive virksomheter.  

Den andre lyder: Hvordan gjennomføres en vellykket seniorpolitikk i enkelte 

kunnskapsintensive virksomheter?  
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2. Teoretisk rammeverk 

Jeg vil i dette kapitlet skissere ulike teoretiske innfallsvinkler som kan benyttes for å forklare 

og belyse hvorfor enkelte virksomheter har fokus på seniorpolitikk, og hvordan de 

gjennomfører seniorpolitikk. Jeg vil først gi kort en oversikt teori som fokusere på eksterne 

forhold. Det vil si samfunnsstrukturelle prosesser som kan forklare at seniorpolitikk er blitt og 

i fremtiden vil være et viktig personalpolitisk satsingsområde. I forhold til problemstillingene 

i denne oppgaven vil samfunnsstrukturelle forhold være konkurranse i arbeidsmarkedet, den 

demografiske utviklingen og politiske incentiver som virker inn på virksomheters 

seniorpolitikk. Deretter vil jeg ta for meg teoretiske perspektiver som fokuserer på interne 

forhold som forklaringer på hvorfor det satses på seniorpolitikk. Her vil jeg fokusere på en 

variant av humankapitalperspektivet hvor seniorer av arbeidsgivere kan betraktes som en 

ressurs i kraft av deres opparbeidede arbeidserfaring. Jeg vil også kort gjøre rede for 

utformingen av pensjonssystemet og dennes implikasjoner på seniorpolitikk.  

Perspektivet som legges til grunn for teorier rundt gjennomføring av seniorpolitikk vil først gå 

gjennom begrepet psykologisk kontrakt for å vise til at de gjensidige forventningene som 

eksisterer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre vil jeg gjøre rede for begrepet 

employer branding ved å vise til hvordan virksomheter markedsfører seg som arbeidsgiver og 

på hvilke måter dette kan forme personalpolitikk.   

2.1 Eksterne forhold 

2.1.1 Konkurransen om arbeidskraften i et stramt arbeidsmarked 

Vi ser i dag konturene av et arbeidsmarked hvor konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er 

blitt intensivert (HR Norge 2005, Nordhaug 2004, Michaels m.fl, 2001, St. Meld 18 2007/08). 

Utviklingen tyder på at kampen om de attraktive medarbeiderne vil vedvare og forsterkes i 

årene som kommer. Kampen om arbeidskraft vil bli ett av de viktigste og vanskeligste 

markedene virksomheter konkurrerer i.  

Michaels(2001) bok ”The war for talent” bygger på den innovative Mckinsey rapporten fra 

1997 som omhandlet kampen om talentene. Forfatterne nevner ulike årsaker til at vi fremover 
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vil oppleve ett stramt arbeidsmarked med kamp om arbeidskraften. For det første viser de til 

overgangen fra et industrisamfunn til et informasjonssamfunn. Denne forandringen har ført til 

en hyppig vekst i etterspørselen etter kunnskapsarbeidere. Samtidig påpeker de at det er store 

individuelle forskjeller mellom produksjonskapasiteten og effektiviteten blant 

kunnskapsarbeidere. Dette medfører en intensivering i jakten på ”de beste”. Når økonomien 

blir mer kunnskapsbasert vil denne differensielle verdien på talentfulle medarbeidere vokse.   

At arbeidsmarkedet er blitt strammere underbygges blant annet av tall fra Arbeids og 

inkluderingsdepartementet, som viser at sysselsettingen i Norge i skrivende stund er svært 

høy. Den sterke bedringen på arbeidsmarkedet startet sommeren 2005 og fortsatte gjennom 

2006 og 2007. Arbeidsledigheten (målt ved Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse) 

har falt fra 4,9 pst. av arbeidsstyrken sommeren 2005, til 2,5 % ved utgangen av 2007. 

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser en økning i sysselsettingen på 93 000 personer fra 

2006 til 2007(St meld.18 2007/2008) Aktiviteten i norsk økonomi har med andre ord vært høy 

de siste årene med sterk sysselsettingsvekst, fallende arbeidsledighet og stor etterspørsel etter 

arbeidskraft i de fleste næringene.  

Denne kampen om arbeidskraften vil dermed være ett argument for at virksomheter i større 

grad må utvide feltet i sin søken etter kompetanse, og at seniorpolitikk kan være en løsning. 

Herunder argumenterer Michaels(2001) for at identifiseringen av talenter må foregå på ett 

bredere plan. Man må utvide søket etter verdifull kompetanse på tvers av aldersgrupper, kjønn 

og nasjonalitet. En av årsakene til dette er den demografiske strukturen i det norske 

samfunnet. Ungdomskullene som har gjennomført sin utdanning blir mindre enn de har vært 

tidligere, og den norske arbeidsstokken har som jeg kommer tilbake til en høyere 

alderssammensetting enn tidligere (SSB 2008). Det norske arbeidsmarkedet bærer, som 

Nordhaug (2004: 295) påpeker, preg av en ”kamp om kompetansen”.    

2.1.2 Demografisk utvikling  

Den demografiske utviklingen i Norge og i vesten generelt er som skrevet en viktig faktor for 

virksomheter i dag og de kommende tiår må ta hensyn til. Alderssammensetningen i 

befolkningen får implikasjoner på arbeidsstokken (OECD 2004).  

Den største og viktigste forandringen i befolkningsutviklingen er at andelen eldre øker. 

Norges befolkning får en høyere gjennomsnittsalder. Dette er et resultat av nedgang i 
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fødselsratene samtidig som gjennomsnittlig levealder øker. Fødselsratene har falt fra ca 3 i 

begynnelsen av 60 åra til 1.85 i 2000 (OECD 2004). Tabell 1.1 er hentet fra strategiplan for 

seniorpolitikk (SSP 2007) og viser hvordan forventet befolkningsutvikling vil være frem mot 

år 2020.  

 

Her ser vi at allerede mellom årene 2007 til 2011 vil det være en betydelig økning i gruppene 

60-64 og 65-69 år. Dette er den gruppen eldre som i lang tid har blitt sagt å være den tidligere 

omtalte ”eldrebølgen”. Høye fødselskull rett i etterkant av krigen er med på å forklare hvorfor 

vi ser en slik markant økning i disse to gruppene allerede de nærmeste 3 årene. I perioden 

2007-2011 vil vi anslagsvis ha en økning på 73000 personer. Til sammenligning kan lave 

fødselskull på slutten av 60 tallet og gjennom 70 tallet forklare en betydelig nedgang i 
aldersgruppene 30-34, og 35-39 år. Her vil man i perioden 2007 til 2011 se en nedgang i disse 

gruppene på til sammen 39000 personer.  

I perioden 2007-2020 vil tendensen mot en større andel av eldre ytterligere forsterkes. Med 

OECD sin grense for seniorer som utgangspunkt ser vi at aldersgruppen 45-69 år vil øke med 

anslagsvis 227000 personer mellom 2007-2020. Til sammenligning vil vi i samme tidsrom se 

en nedgang i aldersgruppen 25-44 år på 8000 personer (SSP, strategiplan for seniorpolitikk 

2007).  

Aldringen av arbeidsstokken vil følgelig være ett argument for å arbeide med seniorpolitikk i 

norske virksomheter. Mye av forskningen på seniorpolitikk baserer seg på en grunntanke om 

at den demografiske utviklingen fordrer norske virksomheter til å utnytte seniorgruppens 

potensial i større grad enn i dag (Steinum m.fl 2007, Solem 2007, Midtsundstad 2006, Larsen 

2006, OECD 2004).  
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2.1.3 Politiske incentiver for seniorpolitikk  

Den demografiske utviklingen er også en av hovedårsakene til at staten har satt i gang tiltak 

for å mobilisere arbeidsstyrken. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA 

avtalen) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet oktober 2001 ( St.meld 6 

2006/07). Delmål 3 i avtalen var å øke reell pensjonsalder. Redusert arbeidsgiveravgift for 

arbeidstakere over 62 år ble innført som et virkemiddel for å gjøre dette. De to andre målene i 

avtalen er knyttet til å redusere sykefravær og at virksomhetene skal jobbe for å få flere med 

funksjonshemminger i arbeid. Disse regnes også som relevante i forhold til seniorpolitikk 

ettersom mange seniorer inngår i målgruppene.  

IA avtalen ble fornyet juni 2006 hvor den seniorpolitiske delen er blitt bygd ut med mer 

konkrete målsettinger. Det overordnede målet er å øke forventet pensjonsalder for personer 

over 50 år med minst seks måneder i perioden 2001-2009. Arbeidsgiveravgifta ble redusert 

med tre prosentpoeng og de frigjorte midlene skal brukes til målrettede tiltak som 

tilrettelegging av arbeidsplassen, kjøp av helsetjenester og styrking av arbeidslivssentrene 

(St.meld 6 2006/2007).  

I årene fremover vil vi oppleve en markant økning i antall pensjonister i Norge. Det er ventet 

å være nesten dobbelt så mange i aldersgruppen over 60 år i 2050 (Strategiplan for 

seniorpolitikk 2007).  Dette vil medføre betydelige økte kostnader i pensjonsutbetalinger. 

Samtidig har vi behov for arbeidskraft for å opprettholde verdiskapningen og fortsatt 

økonomisk vekst. IA avtalen er ment å fungere som en drivkraft for å fremme høyere 

sysselsetting og dermed lavere pensjons og trygdeutgifter.  
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2.2 Interne forhold  

2.2.1 Humankapital:Mennesket som ressurs  

Innen sosiologien benyttes humankapitalperspektivet ofte for å forklare individers 

utdanningsvalg og ulikhet på arbeidsmarkedet (Evensen 2008, Brekke  2006, Mastekaasa 

2001). Denne teoretiske innfallsvinklene kan imidlertid også være fruktbar for å forstå norske 

virksomheters aktive satsning på seniorpolitikk.   

En av grunntankene i humankapitalteorien, som kan plasseres innen teorien om rasjonelle 

valg, er at individers investeringer i humankapital gjør at de blir mer produktive på 

arbeidsmarkedet (Rosenbaum m.fl 1990). Humankapital er befestet enkeltindividers 

egenskaper, og hvordan disse egenskapene kan bidra til økonomisk vekst i arbeidslivet 

(Sandervang og Skalstad 2001). Humankapital manifesterer seg følgelig i enkeltindividers 

ressurser og egenskaper. Humankapital betraktes ofte som akkumulert gjennom høyere 

utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.  

Investeringer i humankapital, det vil si en økning i enkeltindividers humankapital, antas 

videre å øke arbeidsmarkedsproduktiviteten til enkeltpersoner. Eksempelvis ved at 

arbeidstakere med bestemte utdanningstyper eller spesifikk arbeidserfaring utfører arbeidet 

sitt raskere og mer presist. Denne økningen i humankapital øker således også den økonomiske 

omsetningsverdien til enkeltindivider ettersom arbeidsgivere er villig til å investere mer 

penger i personer med høyere produktivitetskapasitet (Becker, 1993: 31, 112-114). Tanken 

her er at ganske intuitivt at arbeidsgivere er mer villig til å investere i arbeidstakere, eller 

potensielle arbeidstakere, da de forventes å ville være mer produktive sett fra 

bedriftsøkonomiske hensyn. Denne investeringen fra arbeidsgiveres side behøver imidlertid 

ikke nødvendigvis være i form av høyere lønninger, men kan også ta form i ansettelser, større 

jobbsikkerhet og bedre pensjonsordninger (Rosenbaum m.fl, 1990:267). 

Seniorer som produktivitetsinvesteringer  
I forhold til tematikken i denne masteroppgaven er det rimelig å anta at norske virksomheter 

kan betrakte seniorer som en ressurs.  
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Ved siden av fullført høyere utdanning ansees arbeidserfaring som nevnt ofte som en kilde til 

produktivitet innen denne teoretiske innfallsvinkelen. Alder brukes her i mange 

sammenhenger som et noe diffust mål på individers tilegnede arbeidserfaring. Det er rimelig å 

anta at seniorene som analyseres i denne studien vil besitte relevant arbeidserfaring fra før, og 

at denne arbeidserfaringen gir forventninger til at de vil være mer produktive i virksomhetene. 

At arbeidstakerne er eldre kan med andre ord innebærer at de betraktes som mer produktive 

av arbeidsgivere i norske virksomheter. Mer presist kan det eksempelvis tenkes at seniorer 

som har arbeidserfaring bruker mindre tid på å læres opp i nye arbeidsoppgaver. Enten fordi 

de har erfaring med lignende arbeidsoppgaver fra tidligere ansettelsesforhold, eller fordi de 

har tilegnet seg en generell kompetanse til å lære seg nye arbeidsoppgaver fra tidligere 

ansettelsesforhold. Det kan også tenkes at det er en kombinasjon av disse to forholdene som 

gir uttelling for seniorenes situasjon på arbeidsmarkedet.  

Det er en rekke studier som støtter disse antakelsene om at alder ikke er synonymt med 

dårligere arbeidskapasitet. Solem(2007) viser blant annet til rekke studier som peker i retning 

av at det er ingen generell nedgang i arbeidsprestasjoner med alderen. En nyere studie viser 

videre at eldre personer i stor grad er bedre problemløsere, enn yngre personer (Grønlie 

2008). En forutseting for at disse ”aldersegenskapene” erfaringer skal komme til sin rett 

betinges imidlertid av hvorvidt jobben innebærer evner som vanligvis svekkes med alderen. 

Nærliggende eksempler her er egenskaper som fysisk styrke og reaksjonshastighet. I 

kunnskapsintensive yrker hvor man jobber med behandling og formidling av informasjon, 

som innebærer hva Solem kaller mentalt arbeid, er det rimelig å anta at disse egenskapene i 

større grad kommer til sin rett. .  

Det er også plausibelt å anta at en investering i seniorer som arbeidstakere oppfattes som en 

mer stabile investering. I et ustabilt arbeidsmarked med stor gjennomstrømning av 

arbeidstakere mellom ulike virksomheter, kan det tenkes at seniorer betraktes som å være mer 

tilbøyelig til å bli stående lengre i en stilling sammenlignet med yngre arbeidstakere. 

Seniorene er kanskje mer tilbøyelig til å ”slå seg” til ro i en stilling. Dette kan innebære at 

seniorer som arbeidstakere i større grad betraktes som en mer stabil og langvarig investering, 

til tross for at de har kortere tid igjen av sin aktive yrkeskarriere.  
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2.2.2 Pensjonssystemet som en faktor for virksomheters 
seniorpolitikk  

Som en et ledd av pensjonskommisjonens forslag om ny pensjonsreform, trådte loven om 

Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) i kraft 1. januar 2006. Loven sier at de fleste bedrifter 

må opprette tjenestepensjon for sine ansatte. Hensikten med OTP er å sikre hver enkelt 

arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. De to vanligste formene for 

tjenestepensjon er ytelsespensjon og innskuddspensjon (Mellingen 2007).  

Mellingen (2007) og Nilsen (2006) viser til at det foregår en ”stille pensjonsreform” i 

arbeidslivet i dag. Denne går ut på at en stadig større andel av virksomhetene går fra en 

ytelsesbasert pensjon til en innskuddsbasert pensjon. Ved en ytelsesordning vil 2/3 av 

pensjonsopptjeningen komme de siste 10 – 15 år før pensjoneringsalder grunnet 

sluttlønnsprinsippet. Denne forskjellen medfører at ved en innskuddsordning får man en 

annen periodisering av innbetalingene, enn hva en får i en ytelsesordning, selv med lik 

målsetting om samme sluttpensjon. En innskuddspensjon resulterer med dette at det er høyere 

innbetalinger fra yngre medlemmer og dermed også lavere innbetalinger fra eldre medlemmer 

sammenlignet med fordelingen av innbetalingene i en ytelsesbasert pensjonsordning.  

Mellingen (2007) viser at ved en ytelsesbasert pensjonsordning vil høy lønnsvekst blant 

ansatte gjøre ordningen svært dyr for bedriften fordi pensjonen beregnes av sluttlønn. 

Kostnadene ved en ytelsesbaserte ordninger er mindre forutsigbare sammenlignet med 

innskuddsbaserte ordninger. Dermed kan det antas at det for bedrifter vil være dyrt å ansette 

eldre medarbeidere ved en ytelsesbasert pensjonsordning.  

Solem (2007) hevder at økonomiske insentiver gjennom pensjonssystemet er en av de 

viktigste faktorene som trekker eldre ut av arbeidslivet. Samtidig er det store forskjeller i 

pensjoneringsmønsteret mellom ulike grupper i arbeidslivet. OECD (2004) og Steinum m.fl 

(2007) viser til at personer med høy utdanning har større tendens til å fortsette i jobb 

sammenlignet med lavt utdannede. Dette fordi de lavt utdannede har ett mindre økonomisk 

tap ved å pensjonere seg tidlig sammenlignet med høyt utdannede. Dette kan være ett 

argument for å satse på seniorpolitikk i kunnskapsbedrifter med ett generelt høyere 

utdannings og kompetansenivå.  
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2.2.3 Nye psykologiske kontrakter og større krav til virksomhetene  

Betydningen av psykologiske kontrakter er et sentralt tema i organisasjonslitteraturen. Dette 

er teorier som forsøker å forklare hva som ligger bak individenes mentale og emosjonelle 

tilknytning til en organisasjon. Denise Rousseau(1995) med boken ”Psychological contracts 

in organizations” har her vært en viktig bidragsyter. Rousseau viser at det viktigste elementet 

i alle kontrakter i organisasjoner er det enkelte individs psykologiske kontrakt. Hun definerer 

psykologisk kontrakt som; Individual beliefs, shaped by the organization, regarding terms of 

an exchange agreement between individuals and their organization (Rousseau 1995:9).  

Den psykologiske kontrakten handler om individets subjektive oppfatninger av betingelsene 

rundt ansettelsesforholdet til arbeidsgiver. Denne skiller seg fra den skriftlige juridiske 

kontrakten som formaliserer arbeidsforholdet (Rousseau 1995).  

Rousseau(1995) påpeker samtidig at den psykologiske kontrakten er gjensidig mellom 

individet og organisasjonen. Organisasjonen har både formelle og uformelle forventninger til 

de ansatte. Disse forventningene re forhandles kontinuerlig gjennom ansettelsesforholdet og 

er ikke alltid like tydelig for motparten. I motsetning til den formelle skriftlige kontrakten 

endres psykologiske kontrakter etter hvert som individet oppfatter signaler eller mottar 

informasjon som kan relateres til sin egen arbeidssituasjon. I dette segmentet kan det fort 

oppstå misforståelser da de subjektive oppfatningene rundt ansettelsesforholdet baserer seg på 

uformelle antakelser og forventninger. Det kan være uoverenstemmelser i hva individet tror 

organisasjonen forventer og hva de faktiske forventningene er. Det vil si at det er en avstand 

mellom faktiske og forestilte forventinger. Likedan vil det kunne oppstå oppfatninger om 

løftebrudd fra arbeidstakers side om belønninger og måten man blir behandlet på ikke 

stemmer med forventningene.  

Schein(1980) viser hvordan den psykologiske kontrakten forandrer seg over livsløpet. Her 

hevder han at de ansattes forventninger og ønsker rundt arbeidsforholdet utvikler seg med 

alderen. Dette forsøker han å illustrere ved å identifisere ulike stadier gjennom livsløpet i en 

kronologisk oversikt. Forenklet kan disse utviklingsstadiene deles opp i tre faser; 

Inngangsfasen, utviklingsfasen og modenhetsfasen. I inngangsfasen befinner individene seg i 

20 årene. I denne fasen inngås midlertidige forpliktelser til forskjellige voksne roller. I denne 

fasen vil man være mer åpne for å eksperimentere og utforske ulike muligheter innenfor jobb 
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og karriere. Ved dette stadiet vil man søke etter en jobbidentitet, og forsøke rette seg inn på et 

karrierespor som vil være mest mulig givende i fremtiden.  

I utviklingsfasen har individet identifisert hva som er ønskelige karriereveier og utviklet 

preferanser i forhold til hva man forventer av jobbinnhold og livsstil. Etter en periode med 

utforsking av muligheter og utsikter vil man i denne fasen konsentrere seg om å spesialisere 

seg i ønskede karriereretninger. Denne er ikke så ulik den siste fasen som kan kalles for 

modenhetsfasen. Her vil individet typisk søke mer stabilitet. Her har man utviklet og fordypet 

seg innenfor nisjer og for de fleste vil målet være å opprettholde karrieren. Når man er 

kommet i modningsfasen mener Schein at individene oftere søker trygghet og aksepterer en 

selv som man er (Schein 1980).   

Wellin (2007) Drøfter i hvilken grad man kan forholde seg til en kategorisering av 

arbeidstakere og karriereutvikling lik Schein viste. Han påpeker at det de siste tiårene har 

vært store endringer i arbeidslivet og at dette har hatt implikasjoner på innholdet i den 

psykologiske kontrakten. Forandringer i samfunnet og næringslivet har ført til at vi i dag 

snakker om en annen type psykologisk kontrakt enn hva tilfellet var før. Tidligere dreide den 

psykologiske kontrakten hovedsakelig om at organisasjonen tilbydde de ansatte livslange 

karrierer i bytte mot lojalitet. Organisasjonene opererte under langt mer forutsigbare forhold 

og i et mer stabilt marked (Wellin 2007). Organisasjoner har i dag større behov for 

fleksibilitet i forhold til arbeidsstyrken. Viktigheten av å tilpasse seg etter omgivelsene fører 

til mindre stabile arbeidsplasser i et omskiftelig marked. Rousseau(1995) hevder denne 

tendensen ble synlig ved starten av 90-tallet. Hun belyser hvordan fremveksten av 

kunnskapsøkonomien er karakterisert ved horisontale karriereveier, og ett større mangfold i 

relasjonene mellom arbeidsgiver og ansatte.  

Saksvik og Nytrø (2004) diskuterer lojalitetsbegrepet i forhold til at ansatte i dag er mer lojale 

mot sin egen karriere. De påpeker at i dagens mer individualiserte arbeidsliv kan ikke 

organisasjonene forvente at de ansatte skal ha den samme formen for tilhørighet som de hadde 

tidligere. I dagens arbeidsliv der uforutsigbarhet og endringer er stikkord, har det blitt et økt 

fokus på de ansattes karriere og karriereutvikling. Sammenlignet med tidligere må de ansatte i 

større grad ta ansvar for sin egen karriereutvikling og fremtid i arbeidslivet. Videre hevder 

Holt Larsen(2001) at de ansatte stiller høyere krav i dag til hva de forventer virksomhetene 

skal tilby i et ansettelsesforhold. Faglig og personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø og 
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økonomiske goder er eksempler på faktorer som er med på å bestemme i hvilken grad ansatte 

føler tilhørighet til virksomheten.  

Endelig vil det være nærliggende å anta at virksomhetene må identifisere seniorenes behov 

for å ha en tilfredsstillende seniorpolitikk. Dette er i tråd med Solem(2007) som viser ulike 

mekanismer for tilgang på seniorressurser. Han bruker betegnelsen ”stay” faktorer om 

mekanismer som får eldre arbeidstakere til å bli i arbeidslivet. Dette er elementer som 

stimulerer de eldre til å fortsette å jobbe og kan deles opp i indre og ytre faktorer. Indre 

faktorer handler om hva det er med arbeidet i seg selv som motiverer. Eksempler på indre 

faktorer er interessante arbeidsoppgaver, innflytelse over eget arbeid, variasjon i 

arbeidsoppgaver, verdsetting fra ledelsen. Ytre faktorer dreier seg om penger og annen form 

for ytre belønning.  

Steinum m.fl(2007) viser til at jobbinnhold og utviklingsmuligheter fremstår som viktigere 

enn lønn og arbeidstid. Samtidig er det å bli inkludert i opplærings og omstillingssituasjoner, 

og ikke minst å bli sett av nærmeste leder viktig for eldres fortsatte yrkesdeltakelse. De viser 

også til andre faktorer som faglig stolthet, anerkjennelse, mening i arbeidet, innflytelse og 

utviklingsmuligheter. Jørgensen(2005) viser i denne sammenheng viktigheten av en løpende 

kompetanseutvikling blant seniorer for å beholde de lengst mulig i arbeid. Utvikling av 

kompetanser kan i noen tilfeller være avgjørende for at seniorer kan beholde jobbene sine, 

eksempelvis når samfunnsutviklingen fører nye typer oppgaver med seg.  

2.2.4 Employer Branding  

I et konkurranseutsatt arbeidsmarked er merkevarebygging en nøkkelaktivitet i mange 

virksomheter. En tilnærming til rekruttering som er viet voksende oppmerksomhet det siste 

tiåret tar utgangspunkt i koblingen mellom HR strategier og markedsføring(Martin & 

Beamount(2005). Et stramt arbeidsmarked kombinert med et økende behov for arbeidskraft i 

kunnskapsyrker, har ført til at virksomheter i større grad enn tidligere er nødt til å 

markedsføre seg som arbeidsgiver for å tiltrekke kompetanse.(Martin & Beaumont 2005), 

(Ewing m.fl 2002), (HR Norge 2005). Denne typen markedsføring blir omtalt som employer 

branding. Merkevarebygging i næringslivet har vanligvis blitt forbundet med å utvikle 

produkt og virksomhetsvaremerke. (Product branding og corporate branding). Backhaus og 

Tikoo(2004) hevder at det finnes to viktige skiller mellom employer branding og Product- og 
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corporate branding. For det første er employer branding arbeidsspesifikt og karakteriserer 

virksomhetens identitet som arbeidsgiver. For det andre er denne typen markedsføring rettet 

mot både interne og eksterne forhold, mens product og corporate branding er primært rettet 

mot det eksterne markedet.  

 

Til tross for at virksomheter i økende grad praktisk anvender seg av employer branding har 

det vært lite akademisk forskning på emnet. Ambler og Barrow(1996) var blant de første som 

omtalte begrepet i artikkelen ”The employer brand”. De definerte employer brand som  

”The package of functional economic, and psychological benefits provided by the employment 

and identified with the employer”.   

Artikkelen bygger på intervjuer med toppledelsen i 27 britiske selskaper om forholdet mellom 

merkevarebygging og Human resource managment.  Konklusjonen var at samarbeid mellom 

merkevare og HR disiplinene er relevant i forhold til ansettelser. Forfatterne viser til at 

formålet med et employer brand i likhet med et product brand er å posisjonere seg i markedet, 

samt spille på personlige følelser. Hensikten er i begge tilfellene å selge en vare. 

Oppbyggingen av varemerke rettet mot konsumenter og arbeidstagere skjer etter samme 

prinsipper ettersom begge gruppene tiltrekkes på bakgrunn av deres oppfatning om hva som 

tilbys, samt virksomhetens varemerke som helhet. Ved å markedsføre virksomheten som en 

attraktiv arbeidsgiver vil man oppnå fordeler i konkurransen om arbeidskraft. De viser til at 

anskaffelse av humankapital er virksomheters viktigste konkurranseområde. Ved å rekrutte 

ettertraktet kompetanse vil det oppstå en synergi effekt som skaper en positiv spiral, ved at 

virksomheten får et positivt omdømme som igjen styrker merkevaren som arbeidsgiver. 

Employer branding i et rekrutteringsperspektiv handler om å skape ett bilde hos potensielle 

arbeidstakere om at virksomheten er en utmerket arbeidsplass (Ambler & Barrow 1996).  

Dell og Ainspan(2001) i deres forskningsrapport for The conference board definerte employer 

brand som: 

“The employer brand establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses the 

firm’s values, systems, policies, and behaviors toward the objectives of attracting, motivating, 

and retaining the firm’s current and potential employees (Dell & Ainspan 2001:10).  
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Studiet er blant de mest omfattende som er gjort om emnet, med en survey og oppfølgende 

intervju av ledere i 137 amerikanske selskaper. Oppsummeringen av funnene viser at 

virksomhetene i større grad enn tidligere fokuserer på merkevarebygging rundt de ansatte og 

potensielle ansatte. De fant også at employer branding var i en utskillelses fase fra corporate 

branding selv om disse hadde mye til felles. Viktig var også at finansielle bevilgninger til 

employer branding hadde økt fra to år i forveien, og var forventet å øke de kommende to år.   

Backhaus og Tikoo(2004) hevder at employer branding har oppstått ved at merkevarebygging 

er blitt en del av personalstrategiene i virksomheter. Virksomheter bruker stadig oftere 

employer branding for å tiltrekke arbeidskraft, og for å forsikre seg om at nåværende ansatte 

er engasjert i bedriftens kultur og strategier. De omtaler employer branding som prosessen 

hvor virksomheten skaper en identifiserbar og unik identitet som arbeidsgiver. Her defineres 

employer brand som ”a concept of the firm that differentiates it from its 

competitors”(Backhaus & Tikoo:502).    

De viser til at den praktisk baserte HR litteraturen beskriver employer branding som en tre 

stegs prosess. Først vil en virksomhet utvikle et verdi-tilbud (Value proposition) som blir 

tilknyttet merkevaren. På bakgrunn av informasjon som omhandler organisasjonskulturen, 

lederskaps stil, kvaliteten på nåværende ansatte og produkt og servicekvalitet, vil 

virksomheter utvikle et konsept omkring hvilke verdier de kan tilby ansatte. Videre blir 

verdiene markedsført mot målgruppene som består av potensielle ansatte, rekrutteringsfirmaer 

og rådgivere. Markedsføringskanaler vil være gjennom ulike medier, annonser, presseoppslag 

og kampanjer. Martin & Beamount(2005) viser også til veksten i forretningspressen hvor 

virksomheter blir rangert i ulike kategorier, deriblant som ”beste arbeidsgiver”. Dette er en 

type publisitet som virksomheter er nødt til å ta på alvor der merkevarebygging er et aktivt 

virkemiddel for å hevde seg.  

Videre hevder backhaus og Tikoo(2004) at intern markedsføring av verdiene er viktige. Dette 

for at det skal være samsvar mellom de nyansattes forventninger til arbeidsgiveren, og hva 

som møter dem i virksomheten. Intern markedsføring av employer brandet vil kunne 

inkorporere verdiene i organisasjonskulturen. Dette er i tråd med Michaels m.fl(2001) som 

hevder det er en sammenheng mellom det de kaller ansattes verdi-tilbud (employee value 

proposition), og tiltrekking av talenter. De vektlegger viktigheten av å spisse verdi-tilbudet 

inn mot den målgruppen virksomheten ønsker å nå. ”A winning employee value proposition 
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has to be tailored to appeal to the spesific type of people the company is trying to 

attract”(Michaels m.fl: 61). Virksomheter opererer i ulike omgivelser og har ulike 

preferanser knyttet til hvem man ønsker å ansette. Dermed er det ifølge forfatterne essensielt 

for virksomhetene å identifisere hvem målgruppen er, og utvikle et verdi-tilbud som 

samsvarer med målgruppens ønsker (Michaels m.fl 2001).  

Backhaus og Tikoo(2004) forsøker i artikkelen ”conceptualizing and researching employer 

branding” å lage et konseptuelt rammeverk for videre forskning på employer branding. De har 

laget en modell som viser hvordan employer branding kan påvirke de ansatte, potensielle 

ansatte, organisasjonsidentitet, organisasjonskultur, lojalitet til organisasjonen og til slutt de 

ansattes produktivitet. Modell 2.1 

              

 

Backhaus og Tikoo (2004).  

Modellen tar utganspunkt i at employer branding står bak to vesentlige aktivum, nemlig 

merkeassosiasjoner og merkelojalitet. Employer brand assosiasjoner former arbeidsgiverens 

image, som igjen påvirker organisasjonens attraktivitet ovenfor potensielle arbeidstakere. 

Employer brand assosiasjoner er tankene og ideene merkevaren fremkaller hos målgruppen 

og er bestemmende for et employer image. Empoyer brand image beskrives som de 

funksjonelle (lønn, fordeler, faglige utfordringer etc) og symbolske(virksomhetens status, 

prestisje etc) fordelene merkevaren blir tillagt hos potensielle arbeidstakere. I en rekrutterings 

kontekst, vil potensielle jobbsøkere bli tiltrukket av virksomheten i den grad de tror at 

virksomheten kan tilby de ønskede arbeids relaterte attributter, og viktigheten de tillegger 

disse. Ifølge modell 3.1, utvikler potensielle arbeidssøkere et image av virksomheten gjennom 
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merkevare assosiasjoner, som er et resultat av markedsføring av virksomheten som 

arbeidsgiver.   

Modellen viser også at employer branding har innvirkning på organisasjonskultur og 

organisasjonsidentitet, som igjen bidrar til merkelojalitet. Merkelojalitet vil i siste instans føre 

til økt produktivitet som er virksomhetens hovedmål i utgangspunktet. Vi ser at empoyer 

branding og organisasjonskultur gjensidig påvirker hverandre. Med dette mener forfatterne at 

samtidig som employer brandet blir formet av organisasjonskultur, kan tiltak rundt denne 

markedsføringen være med å forandre organisasjonskulturen. Virksomheten vil gjennom 

employer branding ha muligheten til å påvirke organisasjonskulturen i ønskelig retning. Hvis 

de ansattes verdier er i tråd med organisasjonskulturen vil det skape lojalitet og anslagsvis 

høyere produktivitet. Dette forklares ved at når virksomheten følger opp sitt employer brand i 

praksis vil det forsterke virksomhetens identitet blant de ansatte. Dette forklares ved at den 

psykologiske kontrakten som eksisterer i relasjonen mellom arbeidstager og arbeidsgiver blir 

oppfylt.  

2.3 Oppsummering  

I dette kapitlet har jeg skissert en rekke teoretisk innfallsvinkler som kan være fruktbare for 

oppgavens problemstillinger. Jeg har organisert de teoretiske perspektivene etter ytre og indre 

forhold, hvor førstnevnte dreier seg om mer samfunnsstrukturelle prosesser mens sistnevnte 

omhandler prosesser hos enkeltindivider. Det teoretiske resonnementet som er gjengitt i dette 

kapitlet i forhold til hvorfor virksomheter fokuserer på seniorpolitikk kan oppsummeres som i 

modellen under (figur 2.1).  

Figuren henspiller på at det er både ytre og indre forhold som kan ha noe å si for den aktive 

seniorpolitikken. Av ytre forhold er det en kombinasjon av et stramt arbeidsmarked, 

demografi og politiske intensiver som antas å være viktig. Her antas det videre at demografien 

påvirker både arbeidsmarkedet og politikken. Av indre forhold er det pensjonssystemet og 

humankapital som vektlegges som viktigst. Mangfold i bedriften antas å være en avleiring av 

arbeidsgiveres ønske om høy produktivitet (humankapital).  

Jeg har også gått gjennom employer branding begrepet for å danne ett teoretisk utgangspunkt 

til analysen. Det antas at dette perspektivet vil kunne være nyttig i analysen av Det norske 
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Veritas satsing på seniorpolitkk spesielt med tanke på rekrutteringskampanjen. Sammen med 

begrepet psykologisk kontrakt vil jeg vise hvordan virksomheter gjennomfører seniorpolitikk 

med bakgrunn i å oppfylle forventninger og behov som eksisterer i et arbeidsforhold.  

Figur 2.1 
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3. Metodiske betraktninger 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for mitt forskningsdesign. Jeg vil først begrunne hvorfor jeg 

har valgt kvalitativ metode i forskningen.  Deretter vil jeg vise til hvordan jeg har gått frem i 

min anskaffelse av bedriftscase. Videre vil jeg gjøre noen vurderinger rundt 

intervjusituasjonen. Forskningens kvalitet blir evaluert med tanke på validitet og reliabilitet. 

Til slutt vil jeg gi en kort presentasjon av bedriftscaset mitt, Det norske Veritas.  

3.1 Valg av metode og design 

Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke hvorfor virksomheter satser på 

seniorpolitikk, og samtidig vise hvordan de gjennomfører seniorpolitikk. Når man skal gå i 

gang med forskningen må man vurdere hvilken metode som vil innbringe datamaterialet på en 

best mulig måte. Det vanligste er å velge enten ett kvalitativt eller kvantitativt 

forskningsopplegg, selv om disse også lar seg kombinere. I min studie fant jeg det mest 

relevant å bruke kvalitativ metode da jeg var interessert i å undersøke hva virksomhetene 

tenker bak strategiene rundt seniorpolitikk. Jeg fant det som mest interessant å gå i dybden på 

problemstillingene rundt seniorpolitikk, og da egner kvalitative intervju seg best. Samtidig 

har jeg i enkelte deler av oppgaven benyttet meg av kvantitative data der det har vært 

relevant. Dette er data som er innsamlet ved tidligere forskning fra eksempelvis SSB 

Jeg har i tillegg supplert intervjumaterialet med empiri i form av avisartikler og powerpoint 

presentasjoner om seniorpolitikk(en fra DNV og en fra Storebrand). Dette datamaterialet er 

nyttig informasjon som fyller ut intervjumaterialet, og gir forskningen høyere reliabilitet, samt 

at min forståelse for feltet har økt.  

Selv om jeg har to bedrifter med i denne oppgaven er likevel Det norske Veritas det jeg vil 

kalle for hovedcase. Intervjuguiden var myntet på den og i forbindelse med oppgaven er det 

kun Det norske Veritas jeg har intervjuet med bakgrunn i denne.  
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3.2 Rekruttering av utvalg 

En utfordring i en forskningssituasjon er å finne ut av hvem man vil forske på og hvordan 

man skal få tilgang til datamaterialet. Jeg var i utgangspunktet interessert i å undersøke 

bedrifter som hadde ett bevisst forhold til seniorpolitikk. Meningen med oppgaven er å 

beskrive potensialet som eldre medarbeidere kan tenkes å representere for virksomheter i 

dagens arbeidsliv. Jeg ville finne ut av hvorfor enkelte bedrifter ser på seniorpolitikk som ett 

viktig prioriteringsområde, og samtidig forsøke belyse hvordan en god seniorpolitikk 

gjennomføres.    

Gjennom prosjektforum høsten 2007 fikk jeg bekjente i næringslivet og i 

interesseorganisasjoner som det var naturlig å kontakte da jeg skulle finne et interessant 

bedriftscase for oppgaven. Jeg fikk via disse høre om ett seminar som omhandlet 

seniorpolitikk under næringslivsdagene på BI. Her hadde blant annet Det norske Veritas en 

presentasjon av den prisbelønte rekrutteringskampanjen. Etter å ha sett deres presentasjon tok 

jeg kontakt med en representant fra DNV og denne personen fungerte som en døråpner til 

bedriften. Ifølge Thagaard (2002) kan det i samfunnsvitenskapelige studier være viktig å 

etablere kontakt med det hun kaller en «portvakt». En Portvakt refereres til en person som har 

myndighet til å åpne tilgangen til det empiriske feltet som skal studeres, i dette tilfelle en 

organisasjon. På grunnlag av innflytelsen de har i sitt miljø kan portvaktene bistå forskeren 

med å skaffe tilgang til informanter og situasjoner som er ønskelig å studere(Thagaard 2002).  

Slik oppnådde jeg kontakt med den personen i bedriften som hadde mest innsikt rundt 

bedriftens satsing på seniorpolitikk. Denne personen ble min informant og kontaktperson 

gjennom forskningsprosessen. Da denne personen er svært sentral i utarbeidelsen av 

seniorpolitikk i DNV fant vi at det ville holde om kun denne personen var informant. 

Oppgavens lengde og en begrenset tidsramme var også delvis årsaken til at det kun ble 

gjennomført intervjuer med en person i DNV.  

Som tidligere nevnt var jeg med på å skrive en rapport ved prosjektforum høsten 2007. 

Rapporten omhandlet hvordan virksomheter forholder seg til konkurransen om 

arbeidskraften. Seniorpolitikk var følgelig ett av temaene i oppgaven. Storebrand var en av 

virksomhetene som vi var i kontakt med i forbindelse med rapporten. Jeg så at en del av 

empirien vi hadde fra Storebrand kunne supplere og fylle ut i forhold til datamaterialet fra 

DNV. Storerbrand har en posisjon i arbeidsmarkedet hvor de er kjent for å satse på 
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seniorpolitikk. Dermed tok jeg kontakt med denne bedriften og forhørte meg om jeg kunne 

bruke empirien fra Rapporten. Jeg fikk raskt tilbakemelding på at dette var i orden og at jeg 

ikke behøvde å anonymisere dem.  

3.3 Intervjusituasjonen 

Som jeg har vært inne på baserer dette studiet seg på kvalitative intervju. Før forskeren begir 

seg ut på innsamling av data er det ifølge Fog(2004) viktig å gjennomgå en selvransakelse. 

Med dette menes at man må være bevisst hvilken rolle man har som forsker i ett prosjekt. Når 

man setter i gang med ett forskningsprosjekt vil man som forsker ha antagelser og en viss 

formening om hvordan forskningsfeltet vil se ut. Vi tar med oss subjektive oppfatninger inn i 

forskningsfeltet som kan komme til å farge hvordan vi forholder oss til datamaterialet.   

Jeg ble invitert på lunsj av Veritas i forkant av intervjuet noe som gjorde at stemningen ble 

lett og ledig i forkant av intervjuet. Min erfaring fra tidligere prosjekter har vist at det «å 

varme opp» i forkant gjør at forsker og informant blir tryggere på hverandre i 

intervjusituasjonen. Intervjuet tok utgangspunkt i en intervjuguide som skulle fungere som en 

ledetråd og mal gjennom intervjuet. Samtidig var jeg åpen for at informanten kunne komme 

inn på temaer jeg ikke var forberedt på. Derfor hadde jeg lagt opp til det jeg vil kalle for et 

semi-strukturert intervju. Jeg var ute etter en samtaleform som fortonte seg mest mulig 

naturlig hvor vi kunne gå bort fra intervjuguiden i tilfeller hvor dette var formålsmessig.  

Jeg brukte båndopptaker og tok samtidig små notiser underveis. Intervjuene ble i etterkant 

transkribert i sin helhet. Etter å ha bearbeidet dataene fant jeg at vi noen steder i intervjuet 

hadde mistet tråden på enkelte temaer som ville være interessant å undersøke dypere. Jeg 

etablerte ny kontakt med informanten og fikk avtalt ett oppfølgende intervju. Dette var ett 

betydelig kortere intervju enn det første, men var svært nyttig for oppgaven.   

Jeg tenkte på etiske problemstillinger i forhold til at jeg ville så langt det er mulig bevare 

informantens anonymitet. Dette er en utfordring da vi i fellesskap har bestemt oss for ikke å 

anonymisere bedriften. Jeg har derfor utelukket all personlig informasjon om informanten. 

Jeg mener at informantens alder, kjønn eller faglige bakgrunn ikke nødvendigvis er relevante 

opplysninger for denne oppgaven. Jeg er først og fremst ute etter bedriftens strategier og 

tanker rundt seniorpolitikk. Selvfølgelig vil informanten ha subjektive oppfatninger på grunn 
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av et ansettelsesforhold til bedriften. Dette er vurderinger jeg må ta i etterkant i forhold til 

reliabiliteten  

3.4 Forskningens kvalitet  

I vitenskapelige studier er det sentralt å vurdere forskningens kvalitet. Ett viktig moment i den 

forbindelse dreier seg om operasjonaliseringene man har gjort. Har man stilt de rette 

spørsmålene for å belyse problemstillingen? Samtidig vil det alltid være ett 

usikkerhetsmoment i kvalitative studier i forhold til om forskeren tolker datamaterialet på en 

tilfredsstillende måte. Forskeren kan som vi har vært inne på dra med seg tidligere erfaringer 

og forutinntatthet om forskningsfeltet. Verdt å nevne her er ikke minst det at jeg som forsker 

befinner meg i ett slags avhengighetsforhold i forhold til bedriften. Her vil det være viktig for 

meg å fokusere på at jeg skal holde en kritisk distanse til bedriften. Dette kan være en 

utfordring da virksomheten tross alt har gjort meg den tjenesten å slippe til som forsker. Jeg er 

også bevisst på den faren det er å skrive om bedrifter som på forhånd er omtalt som «de 

flinkeste i klassen» når det kommer til seniorpolitikk. Faren for at oppgaven vil være preget 

av et for positivistisk syn kan helt klart være til stedet i en setting som denne.  

Avslutningsvis kan vi se på forskningens kvalitet i lys av begrepene validitet og reliabilitet. 

Ringdahl(2001) omtaler validitet som gyldighet. Med dette menes om vi måler det teoretiske 

begrepet vi vil måle. Han viser til at den mest vanlige betydningen av validitet er 

innholdsvaliditet. Innholdsvaliditet dreier seg om forskningsspørsmålene fungerer som 

operasjonaliserbare i forhold til den mer teoretiske problemstillingen. I dette segmentet vil det 

alltid være åpenhet for diskusjon da det ikke finnes noen absolutte sannheter. Jeg har på 

bakgrunn av tilgjengelig forskning og informasjon om seniorpolitikk utarbeidet en 

intervjuguide som jeg mener skal gi ett bredt grunnlag for å svare på problemstillingene. Det 

vil imidlertid alltid være fare for at informanten misoppfatter spørsmål og prater seg bort i 

intervjusituasjonen. I dette studiet er mitt inntrykk jeg fikk nokså utfyllende og presise svar på 

spørsmålene jeg stilte. Jeg ser at jeg kan ha ett problem i forhold til validiteten ved at jeg har 

tatt med empirien om Storebrand fra ett prosjekt som hadde ett annet hovedtema. Jeg mener 

likevel at empirien fra denne rapporten supplert med data jeg har funnet om Storebrands 

seniorpolitikk gjør at det blir forskningsmessig forsvarlig.  
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Reliabilitet er ett begrep Ringdahl(2001) omtaler som pålitelighet. Dette omhandler om 

dataene jeg har samlet inn er pålitelige. Målefeil vil kunne finnes i all forskning og spørsmålet 

er om gjentatte målinger ved bruk av samme intervjuguiden gir samme resultat. Samtidig er 

det viktig å vise til det smale utvalget som er i denne oppgaven. Avhandlingen kan kritiseres 

for å ikke ha ett bredt nok utvalg i form av flere bedrifter og jeg burde nok ha intervjuet flere 

informanter i bedriftscaset. Samtidig vet jeg at informanten er en av de viktigste bidragsyterne 

til seniorpolitikken i DNV. Vedkommende har en inngående kjennskap til de 

personalpolitiske prosessene som legger grunnlaget for seniorpolitikken. Selvfølgelig vil det 

være rom for å diskutere om informanten makter å se seniorpolitikken i DNV fra et objektivt 

standpunkt. Dette blir igjen faktorer som jeg må ta høyde for i bearbeidelsen av empirien. 

Også her vil det være ett spørsmål om Storebrand. Jeg ser at det kan være uheldig å bruke 

empirien fra ett tidligere prosjekt med andre forskningsspørsmål. Samtidig har jeg vurdert 

funnene fra denne rapporten som så relevant i forhold til vinklingene jeg har gjort i oppgaven 

at jeg finner det fruktbart å bruke empirien. Jeg mener at med den offentlige holdningen 

Storebrand har rundt tema seniorpolitikk gjør at de fremstår som troverdige i denne 

sammenhengen.  

Jeg må også ta høyde for at mine tolkninger kan være feilslått. Jeg har tidligere vært inne på 

at jeg på grunn av virksomhetenes rykte for å ha utarbeidet en god seniorpolitikk kan være 

påvirket av dette. Samtidig blir jeg kanskje i overkant optimistisk på vegne av 

seniorpolitikkens gjennomslagskraft generelt da jeg jobber med denne tematikken over en 

lang periode. Kanskje er det vanskeligere å mobilisere seniorressursene enn denne 

avhandlingen gir ett inntrykk av. Da kommer vi samtidig over på temaet generaliserbarhet. 

Det sier seg selv at siden jeg har spesifikt plukket virksomheter som er kjent for å ha satt i 

gang seniorpolitiske tiltak kan ikke funnene i denne rapporten generaliseres. Målet med denne 

oppgaven er heller ikke at resultatet skal være generaliserbart i forhold til andre bedrifter. 

Dette kommer frem i problemstillingen. Jeg har valgt ett snitt av norske virksomheter som jeg 

vet jobber aktivt med seniorpolitikk. Formålet var først og fremst å besvare 

problemstillingene ved å vise til bedrifter som har en aktiv seniorpolitikk og jeg føler at dette 

har blitt gjort på en forskningsmessig forsvarlig måte.  
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3.5 Casepresentasjon Det norske Veritas 

 

 

Bedriftscaset i denne oppgaven er Det Norske Veritas. Slik omtaler bedriften seg selv på 

hjemmesiden(dnv.no).  

Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. For å bidra til økt 

sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring hjørnesteinen i våre tjenester. 

Omlag 2300 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske markedet fra 

20 kontorer over hele landet. Våre kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, 

olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor. 

 

DNV er et av verdens ledende klasseselskaper. De er en viktig bidragsyter til den maritime 

industrien i det å kontrollere og håndtere risiko i alle faser av et skips levetid gjennom 
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klassifisering av skip, sertifisering på vegne av maritime myndigheter, drivstofftesting og en 

rekke tekniske og andre kompetanserelaterte tjenester samt forretningsmessige og finansielle. 

På verdensbasis har Det norske Veritas ca 8000 medarbeidere. Dette tallet skal økes til ca 

10000 innen 2010. Det planlegges også for vekst i Norge i denne perioden.  

Det norske Veritas er et interessant bedriftscase fordi de nettopp har vært igjennom en prosess 

hvor seniorpolitikk er blitt et personalpolitisk satsingsområde. Selskapet har fått mye 

oppmerksomhet rundt seniorpolitikken gjennom rekrutteringskampanjen som vant prisen for 

årets seniorinitiativ 2007. Denne kampanjen har ført til en økt bevissthet rundt arbeidet med 

en personalpolitikk som skal tilrettelegge for eldre medarbeidere. Under vedlegg har jeg tatt 

med annonsene som DNV brukte i kampanjen.  
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4. Analyseresultater og diskusjon  

I denne delen vil jeg presentere funnene som er gjort i oppgaven. Jeg har valgt å presentere 

funnene sammen med analysen og diskusjonen. Jeg vil begynne analysen med å se på hvorfor 

virksomhetene jeg har undersøkt har fokus på seniorpolitikk. Her vil jeg se på ytre og indre 

faktorer og se disse i forhold til figur2.1 presentert i teoridelen. Deretter vil jeg se på hvordan 

virksomheter gjennomfører seniorpolitikk. Her vil jeg se på ulike tiltak med bakgrunn i 

begrepene employer branding og psykologisk kontrakt.  

4.1 Hvorfor seniorpolitikk  

4.1.1 Strukturelle forklaringer  

Befolkningsutviklingen som utfordring for virksomheter  
 

Et av de viktigste argumentene for å satse på seniorpolitikk for norske virksomheter i dag er 

den demografiske utviklingen. Befolkningen blir gjennomsnittlig eldre og denne utviklingen 

vil forsterkes de nærmeste tiårene.   

Den mye omtalte ”eldreboomen” er i dagens arbeidsmarked i ferd med å gjøre seg gjeldende 

og var en viktig årsak når Det norske Veritas bestemte seg for å prioritere søken etter eldre 

arbeidstakere.  

Vi så på den demografiske utviklingen i Norge. Det blir færre unge, flere eldre. 
Hvorfor går vi ut mot gruppen med unge som er færre enn den gruppen som er 
voksne? Så det var en sånn vurdering i forhold til hvordan samfunnsutviklingen i 
Norge var. Vi så at det var jo det samme som i resten av verden også.  

Som informanten sier er en stadig eldre arbeidsstyrke ett internasjonalt fenomen. Dette kan 

ventes å få innvirkninger ikke bare i Norge men i hele den vestlige verden. 

Befolkningsutviklingen er nevnt som ett av de viktigste argumentene i forskningen rundt 

seniorpolitikk som taler for en mer aktiv inkludering av eldre arbeidstakere. Både Storebrand 

og DNV omtaler den demografiske utviklingen som viktig å ta stilling til.  
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Politiske føringer for seniorpolitikk  
 

Nettopp den demografiske utviklingen er kanskje den viktigste faktoren til at seniorpolitikk er 

blitt et politisk satsingsområde på ett samfunnsnivå. Høyere levestandard og enn generell 

forbedring i folkehelsen fører til at vi i fremtiden antas å leve betydelig lengre. 

Pensjonskostnadene vil øke i takt med økningen i gjennomsnittlig levealder. Samtidig er det 

et politisk mål at vi skal ha en jevn vekst i økonomien i de kommende år. For å opprettholde 

denne veksten er vi nødt til å mobilisere de ressursene som de eldre representerer.  

IA avtalen mellom regjeringen og ulike aktører i næringslivet er kommet i stand for å heve 

den gjennomsnittlige pensjonsalderen. Det norske Veritas har også skrevet under på IA 

avtalen og denne var også en del av diskusjonen rundt deres seniorpolitikk.  

Den var også et argument og ett element i diskusjonen. Fordi den sier jo noe om 
inkludering av alle ikke sant. Selv om avtalen har jo ett aspekt om å legge forholdene 
til rette hvis ting skjer med deg slik at du trenger tilrettelegging og sånn. I 
utgangspunktet må jeg jo si det sånn at vi var såpass egoistiske at vi tenkte jo ikke at 
vi skulle ansette eldre mennesker som har alvorlige sykdommer eller plager. Vi har 
nok ikke ansatt noen eldre som ikke er 100 % friske. Men vi tenkte jo i de baner, for 
hvis du ansetter en 50 åring, så er jo sjansen statistisk større for at det skjer noe 
sammenlignet med en 25 åring. Det lå i bakhodet. Da sa vi at vi er en sånn type 
bedrift at vi klarer å legge forholdene til rette. Så det var jo oppe i diskusjonen.  

Selv om IA avtalen er inne i bildet så er ikke inkludering av de svakere stilte gruppene 

hovedelementet i DNVs seniorpolitikk. Først og fremst er det ressursperspektivet som er 

viktigste motivet bak en satsing på seniorpolitikk. Dette er i tråd med undersøkelser gjort av 

Rikstrygdeverket(2005), presentert i stortingsmelding nr.6 (2006/2007). Denne undersøkelsen 

viser at hovedmotivet for virksomheters satsing på seniorpolitikk først og fremst dreier seg 

om å utnytte og beholde kompetansen som denne gruppen representerer. Dette kan ses på som 

positivt for de eldre arbeidstakerne da det ikke er velferdsperspektivet som står sterkest, men 

at det ligger genuine bedriftsøkonomiske motiver bak virksomhetenes seniorpolitikk. Dermed 

vil det være nærliggende å anta at seniorgruppen som helhet vil oppleve en statusøkning på 

bakgrunn av ressursene denne gruppen besitter. Dette i virksomheter som har behov for 

arbeidskraft i et konkurranseutsatt marked. 

Storebrand er også skrevet under på IA avtalen og blir i stortingsmelding nr.6(2006/07) dratt 

fram som en virksomhet som har satt i gang seniorpolitiske tiltak. Mellingen(2007) viser at 
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Storebrand er den største leverandøren av individuelle pensjonsløsninger i Norge. Det vil 

være nærliggende å anta at Storebrands fokus på seniorgruppen er en måte å utvise 

samfunnsansvar i henhold til IA avtalen. Særlig når vi ser på hvilken posisjon denne bedriften 

har i pensjonsmarkedet. Det blir stadig viktigere for virksomheter å fremstå som etiske og 

samfunnsansvarlige(Martin m.fl 2005). Dette fordi arbeidstakere i dag setter større krav til 

hvordan virksomheten fremstår i forhold til verdier og holdninger.  

Konkurranse om arbeidskraften  
«Så dette var på en måte drevet av ett stramt arbeidsmarked. Tidligere har vi ikke gått ut og 
rekruttert godt voksne mennesker så bevisst».  

(informanten i DNV) 

En samfunnsstrukturell faktor virksomhetene i dag er nødt til å forholde seg til er hvordan 

økonomien og arbeidsmarkedet utvikler seg. Dagens økonomi er preget av en høykonjunktur 

med vekst i sysselsettingen og gode vilkår. Samtidig er vi vitne til en knapphet på arbeidskraft 

hvor flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifiserte arbeidstagere..  

Denne utviklingen byr på betydelige utfordringer for virksomheter i dag. I 

kunnskapsintensive virksomheter er den menneskelige kapitalen det viktigste 

konkurransefortinnet (Nordhaug 2004, Kuvaas 2008). Kompetansen som bedriften besitter 

gjennom arbeidsstokken koster betydelige ressurser å erstatte ved turnover. Det er kritisk for 

kunnskapsbedrifter å anskaffe kompetente medarbeidere for å løse varierte og komplekse 

arbeidsoppgaver. Dermed blir det å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeiderne ett 

personalpolitisk felt som prioriteres i organisasjonslandskapet (Nordhaug 2004, Michaels 

2001). Ett strammere arbeidsmarked fører til en intensivering i konkurransen mellom 

virksomhetene om arbeidskraften. Dette er noe Det norske Veritas har merket i stadig større 

grad de siste årene.  

Vi har en tøffere og tøffere konkurranse i ett arbeidsmarked spesielt hvor 
oljeindustrien tar en del folk. De har bedre råd enn oss. De konkurrerer oss ut på 
lønn. Pluss at den Maritime næringen altså rederier er jo også en konkurrent for oss. 
Og blir nok også en tøffere og tøffere konkurrent etter hvert fordi det blir færre og 
færre norske sjøfolk. Når de får færre å plukke av så ser de mot våre ansatte som har 
riktige bakgrunn. 

Veritas har tidligere hatt for vane å vinkle rekrutteringen mot yngre studenter med gode 

karakterer. Samtidig viser de også til at kampen om nyutdannede er blitt hardere.  
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 Det er så så mange som går ut fra de linjene på NTNU som vi er ute etter. Det er 
færre enn hva det var. 

DNV har ett uttalt mål om å ha en vekst i arbeidsstokken fra ca 8000 ansatte i dag til opp mot 

10000 frem mot år 2010. Selv om en stor del av disse vil bestå av arbeidskraft i utlandet skal 

det også ekspanderes i Norge. Når vi samtidig vet at det er ett stramt arbeidsmarked vil det 

være viktig å utnytte de ressursene og mulighetene som ligger i eldre arbeidstakere. Dette er 

kanskje den aller viktigste årsakene til at Det norske Veritas har satt i gang en mer aktiv 

seniorpolitikk.  

I Navs bedriftsundersøkelse for 2007 svarer 35 % av virksomhetene at de har 

rekrutteringsproblemer. Halvparten av disse oppgir at rekrutteringsproblemene er så alvorlige 

at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Blant disse finner vi en mangel på ca 13500 

ingeniører og IKT medarbeidere(SSP Strategiplan 2007).  

Storebrand viser også til at konkurransen om arbeidskraft er tøffere enn den har vært før.  

når arbeidsledigheten er lav, så er det klart at de som er på tilbudssiden har en fordel, 
og vi som er etterspørselsiden har en litt mindre fordel. Og det gjelder på alle 
områder enten det er IT, saksbehandlingsjobber, ulike type lederstillinger innenfor 
økonomi, innenfor juss, altså overalt så er det, så merker vi at det er vanskelig å få 
folk inn.  

Denne konkurransen om arbeidskraften vil følgelig fordre til å tenke nytt rundt det å tiltrekke 

og beholde arbeidere. Det er lite som tyder på at det i årene som kommer vil bli noe lettere for 

virksomhetene å anskaffe nødvendig arbeidskraft. Norsk økonomi vil mest sannsynlig være 

stabil med lav arbeidsledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft(St meld 18. 2007/08, 

Nordhaug 2004). Denne trenden kombinert med den demografiske utviklingen vil kunne være 

med på at seniorpolitikk vil være ett satsingsfelt for virksomheter i årene som kommer. En 

mobilisering av seniorressursene vil kunne være et virkemiddel for å opprettholde den 

nødvendige kompetansen som kunnskapsintensive virksomheter er avhengige av. 
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4.1.2 Interne ressursforklaringer på hvorfor virksomheter satser på 
seniorpolitikk  

Etter å ha belyst omgivelsesbaserte forklaringer er det interessant å peke på interne årsaker til 

at virksomhetene har satt seniorpolitikk på dagsordenen. De interne motivene for 

seniorpolitikk kan selvsagt ikke ses på uavhengig av omgivelsene. Med bakgrunn i den 

demografiske utviklingen og intensivering i konkurransen om arbeidskraft er kampen om 

kompetansen noe som virksomhetene må ta på alvor. Den viktigste drivkraften bak 

personalpolitikken i kunnskapsbedrifter er å utnytte de menneskelige ressursene på en best 

mulig måte. Når tilgangen på disse ressursene forandrer seg fordrer dette til nytenkning rundt 

det å tiltrekke, utvikle og beholde arbeidskraft. Dermed er det viktig å identifisere hvilke 

egenskaper og goder de eldre kan tilføre bedriften.  

Erfaring som bedriftøkonomisk gunstig 

  
Det Norske Veritas og Storebrands satsing på seniorpolitikk baserer seg på at seniorene 

representerer verdifulle ressurser som bør utnyttes. Det norske Veritas viser til at seniorene 

besitter egenskaper og evner som er viktige for dem.   

Vi så samtidig at en del av de eldre ansatte var en utrolig verdifull arbeidskraft for 
oss.  

En av de viktigste ressursene de eldre en av informantene den erfaringen som de har tilegnet 

seg gjennom yrkesforløpet.  

Vi har hatt en image når vi har rekruttert ved høyskoler og universitet at vi tar bare de 
med de aller beste karakterene. Men så kan det jo hende at folk som ikke gikk ut med 
verdens beste karakterer har fått en kjempeviktig erfaring, og jobbet hos andre. Og da 
kanskje vi kan ta de inn og så kan de gjøre en verdifull jobb hos oss. 

Den erfaringen som seniorene besitter gir seg utslag i kompetanser og ressurser som er viktig 

å beholde og videreutvikle for virksomhetene. Arbeidserfaring gir i følge informantene mange 

fordeler i form av både sosiale og faglige ferdigheter. Det norske Veritas utdyper hvilken 

betydning disse erfaringene har i jobbsituasjonen.  

De har gjennom erfaring lært hvordan bransjen fungerer, bransjekunnskap. De har i 
større grad tilegnet seg en balanse og evne til å utvise skjønn i vurderingssituasjoner 
hvor regler skal tolkes. Dette er viktig i forhold til hvordan man samhandler med 
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kunder. Dessuten har de jo bygd opp ett kontaktnettverk gjennom årevis i bransjen 
sammenlignet med yngre.  

Hvordan informanten vektlegger seniorenes arbeidserfaring som en viktig ressurs i 

kunnskapsintensive bedrifter ligger nært opp mot humankapitalperspektivets antakelse om at 

arbeidserfaring øker enkeltindividers produktivitet på arbeidsmarkedet, og denne økningen 

gjør enkeltindivider mer ettertraktet i arbeidsmarkedet. Informanten vektlegger blant annet 

her evnen til å utvise skjønn i utførelsen av arbeidsoppgaver, og hvordan dette virker gunstig 

på virksomhetenes effektivitet.    

Informantene vektlegger imidlertid ikke bare seniorenes direkte produktivitet i egenskap av 

deres fartstid i arbeidslivet som en ressurs. Det norske Veritas nevner mangfold i 

arbeidsstokken som ett prioritert personalpolitisk satsingsområde, og ser her seniorene som 

viktige bidragsytere. Veritas fremhever blant annet at det er en viss usikkerhet knyttet til unge 

nyutdannede. Ettersom de mangler arbeidserfaring, er det et usikkerhetsmoment med hensyn 

til om de vil takle oppgaver og ansvar. Veritas vektlegger her de yngre arbeidstakernes 

mulighet til å søke råd og diskutere med erfarne kollegaer uten å føle at de plager andre: 

Det å ha et mangfold i en avdeling, i en gruppe, i en prosjektgruppe i bedriften som 
sådan, da vil du få belyst en sak fra flere sider. En gjeng med 25 åringer har 
begrenset og veldig felles erfaring. Ikke noe gærent i det, det er mange dyktige unge 
altså, men det er klart når du har levd en stund, så har du en del livserfaring du kan 
bringe inn. Som kanskje vil være en ekstra dimensjon også til ett faglig prosjekt.   

Arbeidserfaring og generell livserfaring blir altså sett på som ressurser virksomheten har 

behov for å utnytte i forhold til den yngre arbeidsstokken. Et aldersmessig mangfold i 

arbeidsstokken betraktes også av informanten som nyttig i forhold til læringsprosesser i 

virksomheten. Seniorene arbeidserfaring betraktes her som produktivt for virksomhetene 

gjennom konkret kunnskap om praktiske egenskaper i arbeidslivet:  

”Det å ha ett mangfold i alder vil jo bety mye for overføring av kompetanse. Både 
oppover og nedover. De nyutdannede kommer jo med de siste resultatene fra forskning 
og utvikling ved ett universitet, disse møter de eldre som har en praktisk erfaring og 
livserfaring. Det vil bli en synergieffekt av det som er større enn hvis der bare er unge 
eller gamle”.  

I kunnskapsintensive virksomheter er akkumulasjon av kunnskapen vesentlig del av 

strategiene for å hevde seg i konkurransen (Nordhaug 2002). Det norske Veritas viser til at 

kombinasjonen av nyutdannede med ny faglig bakgrunn og eldre arbeidstakere med praktisk 

erfaring er gunstig med tanke på interne læringsprosesser. Læringsaspektet er et argument for 
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at virksomheter bør satse på en helhetlig personalpolitikk som fanger alle aldersgrupper. En 

sammensatt arbeidsgruppe med både eldre og yngre medarbeidere vil være positivt i forhold 

til kompetanseoverføringer. De viser til at noen av de nyansatte seniorene er viktige 

kunnskapsformidlere fra de blir ansatt.  

Noen av de vi har ansatt, har jo typisk bakgrunn som er veldig viktig for oss. Og går 
direkte inn i en eller annen opplæringsrolle som coach eller mentor.  

I kunnskapsintensive virksomheter hvor kompetansen er spesifikk vil det være viktig å 

beholde ansatte over tid. Dette for at ikke kunnskapen skal forsvinne ut av bedriften. I ett 

økonomisk perspektiv er det kostbart å lære opp nye arbeidere. Dermed blir spørsmålet om 

ansattes lojalitet og tilknytning til kritiske problemstillinger for virksomhetene. 

Et sentralt punkt i humankapitalteoriens er dens antagelse om arbeidsgiveres søken etter 

høyest mulig avkastning i forhold til investeringen deres i arbeidskraft. Her betraktes eldre 

som en bedriftsøkonomisk avkastning. En av årsakene til at det norske Veritas satset på 

seniorpolitikk baserer seg blant annet på en antakelse om at seniorer ville er mindre 

ressurskrevende å lære opp.  

”Det vi også tenkte, når vi snakker økonomien i det. Det vi jo så for oss da hvis vi får 
tak i noen mennesker som har jobba lik beslekta med det samme som her hos oss. Så 
vil den opplæringsperioden bli kortere. Å det har vi jo også sett. De har jo for det 
første en annen tilnærming til nytt stoff en del av dem, fordi de har mye erfaring og 
ballast fra tidligere jobber.  

Oppsummerende vektlegger informantene betydningen av seniorenes erfaring som sentralt i 

forhold til deres produktivitet. Det vil si at seniorenes antas å ha humankapital i forhold til å 

utføre konkrete arbeidsoppgaver. Det økonomisk aspektet vektlegges også av informantene. 

Her er det særlig seniorenes, gjennom deres arbeidserfaring, egenskaper til å tilegne seg ny 

kunnskap på kortere som vektlegges. Seniorenes erfaring vektlegges også som viktig i forhold 

til å lære opp yngre arbeidstakere. Det vil si at seniorene gjennom sin erfaring har en indirekte 

gunstig effekt på virksomhetens produktivitet og dynamikk.   

Seniorer som en sikker bedriftsøkonomisk investering  
I et ustabilt arbeidsmarked med stort gjennomtrekk mellom bedrifter kan det tenkes at 

seniorer er mindre tilbøyelig til å forandre karriereveier sammenlignet med yngre 

arbeidstakere. En av informantene vektlegger dette poenget:  
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Eldre er veldig lojale. De har på en måte lagt bak seg dem uroen mange unge 
mennesker har i forhold til at dette er en arbeidsgiver, skal være her så så lenge… Vi 
opplever nok at en del unge mennesker er mer utålmodige enn eldre når d gjelder 
egen utvikling. Også har d jo vært sånn en periode at man skal ha mest mulig 
bedrifter og erfaring på CV en for å kunne klatre. Og det vi jo sier er at det er en 
ganske formidabel investering når vi rekrutterer. Og hvis folk bare blir en 2-3 år ikke 
sant så har de jo knapt nok blitt lært opp.  

Vi kan se dette sitatet i lys av Scheins(1980) omtalte teori om den psykologiske kontrakten og 

de ulike aldersfasene. I innledningsfasen av arbeidslivet vil ofte unge arbeidere være mer 

åpne for å eksperimentere med ulike karriereretninger og søke etter en jobbidentitet. Ifølge 

Michaels(2004) Holt Larsen (2001) har unge nyutdannede kunnskapsarbeidere andre 

preferanser og forventninger til virksomhetene enn tidligere. Disse er mer preget av en 

individualistisk tankegang hvor tilknytningen til virksomhetene er løsere. Eldre medarbeidere 

kan tenkes å være en mer stabil arbeidskraft med tanke på at de har fordypet seg innenfor ett 

fagfelt. Videre kan sosiale forhold utenfor jobben spille en rolle ved at seniorene i større grad 

har slått seg til ro sammenlignet med yngre arbeidstakere. At eldre arbeidstakere er lojale var 

noe Det norske Veritas erfarte i prosessen rundt sin egen rekrutteringskampanje.  

Det vi også lærte var at en del av disse seniorene som faktisk søkte på jobb, trakk seg i 
prosessen. Rett og slett fordi de var engstelige for å bytte. ”Jeg vet hva jeg har ikke 
hva jeg får”. Og i en alder av 50+ så er nok kanskje risikoviljen hvis du først har en 
alright jobb, den er nok mindre.  

 

Eldre som troverdige og tillitvekkende 
 

Et siste aspekt ved ressurser som seniorgruppen representerer er handler om forholdet til 

kunder og forretningspartnere. Både Det norske Veritas og Storebrand har ett tungt ansvar i 

forhold til kundemassen og oppdragsgivere. Begge disse virksomhetene fremhever at de er 

samfunnsansvarlige. Eksempelvis er en stor del av Storebrands bank, forsikring og ikke minst 

pensjonssparerne eldre mennesker. Storebrand ser det som en fordel å ha en arbeidsstokk som 

kan speile kundemassen. Eldre ansatte kan for enkelte kunder representere en økt troverdighet 

i forhold til produktet og merkevaren. Under utdelingen av prisen for årets seniorinitiativ 

2005 ble det blant annet pekt på at Storebrand bruker seniorpolitikk aktivt for å skape tillit i 

markedet.  
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Det norske Veritas driver med Risk Managment hvorav eksempelvis sertifisering av båter og 

salg av trygghet. Her tas det avgjørelser som har betydelige konsekvens aspekter ved seg. 

Viktigheten av å fremstå som troverdig er stor. Vi kan tenke oss at ett innslag av seniorer med 

lengre erfaring vil være gunstige i møte med kunder. Eksempelvis viser de til hvordan eldre 

medarbeidere er viktig i møte med andre kulturer. 

Når vi for eksempel reiser til Asia og gjør forretninger, der er det jo helt andre 
kulturelle betingelser sammenlignet med her hjemme. Du kan ikke bare sende unge 
folk ned til dem. De har ett annet syn på det med alder og respekt, ikke sant. Der nede 
er det en fordel å ha med eldre med erfaring. De blir mer hørt.  

Vi må kunne anta at eldre medarbeidere representerer troverdighet og stabilitet i 

kunnskapsbedrifter med stort samfunnsansvar som Det norske Veritas og Storebrand. 

Bakgrunnen for at tillit og troverdighet er egenskaper som forbindes med eldre kan vi anta 

ligger i at de har arbeids og livserfaring. 

Pensjonsordningens innvirkninger på seniorpolitikk 
 

Et annen faktor som har innvirkning på seniorpolitikk i virksomheter er pensjonssystemet.   

Mange virksomheter går i dag over fra en ytelsesbasert pensjonsordning over til en 

innskuddsbasert. En av forklaringene bak dette er at en innskuddsordning gir høyere 

forutsigbarhet i forhold til fremtidige pensjonskostnader. Det norske Veritas har også gått 

over til en innskuddsordning, og viser til at dette er med på å legge til rette for en større 

satsing på eldre arbeidstakere.  

En annen viktig årsak var omleggingen av pensjon. En omlegging av en  
ytelsespensjon, som vi så, den ble altfor dyr hvis vi ansatte folk med kort tid igjen til 
pensjonsalder… Den har vært ett hinder for den mobiliteten.  

Informanten viser til at det ved en ytelsesbasert pensjonsordning kan være bedriftsøkonomisk 

lite lønnsomt å ansette seniorer med kortere tid igjen til pensjonsavgang. Dette er fordi 

pensjonsgrunnlaget blir beregnet ved sluttlønn. Eksempelvis vil lønnsnivået for arbeidstakere 

som er i femtiårsalderen vanligvis være relativt høyt. Når disse går av med pensjon vil det 

være dyrt for bedriften. DNV har derav innført at alle nyansatte får en innskuddsbasert 

pensjonsordning. Dette gjør at eldre arbeidstakere som tidligere har vært uaktuelle på grunn 

av potensielle pensjonskostnader, nå blir en gruppe man ønsker å attrahere.  
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I diskusjonen rundt pensjonsordninger nevner informanten at DNV ikke har AFP ordningen 

noe informanten synes er positivt.  

Vi har ikke noen AFP ordning. Og det er vi egentlig veldig glad for. Jeg tror at 62 år 
er altfor tidlig å slutte å jobbe. Jeg tror intensjonen bak AFP ordningen er en helt 
annen enn det den har blitt. Nå er det jo sånn at veldig mange tenker at 
pensjonsalderen er 62 år. Folk går av for tidlig. jeg litt glad for at vi ikke har det litt 
sånn indirekte presset på at, ”Er du helt dum som fortsetter å jobbe etter at du har fylt 
62 år?”  

Viktig å nevne i diskusjonen rundt seniorpolitikk og pensjon er forskjellene i ønsker til 

pensjonsavgang mellom høyt og lavtutdannede. OECD(2004) viser at sannsynligheten for at 

høytutdannede eldre fortsetter i jobb selv om de har mulighetene for pensjon er større enn lavt 

utdannede. Dette kan være ett godt argument for å satse på eldre i kunnskapsintensive 

virksomheter.  

 

 

Figur 4.1 
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Vi kan oppsummere hvorfor virksomhetene har ett økt fokus på seniorpolitikk med å koble de 

ulike forklaringene inn i figur 4.1.  

Av ytre forhold har vi sett en erkjennelse av den demografiske utviklingen, og at dette fører til 

et strammere arbeidsmarked er viktige forklaringer til satsing på seniorpolitikk. Konkurranse 

om arbeidskraft fordrer virksomhetene til å utnytte potensialet som ligger i å satse på å ansette 

eldre. Politiske incentiver er også en ytre forklaringsfaktor men kan kanskje tenkes å være noe 

sterkere i Storebrand.   

Av indre faktorer har vi vist at seniorer regnes som en bedriftsøkonomisk ressurs på grunnlag 

av sin arbeidserfaring og lojalitet. Dette regnes også som en fordel i forhold til mangfoldet 

hvor kompetanseoverføringer mellom unge og eldre oppstår. Forandringer i pensjonssystemet 

har i tillegg gjort at det er mer attraktivt å ansette seniorer sammenlignet med tidligere.  

 

 

 

4.2 Hvordan seniorpolitikk?  

Den andre problemstillingen i denne oppgaven forsøker å besvare hvordan 

kunnskapsintensive virksomheter gjennomfører seniorpolitikk. For å besvare 

problemstillingen vil jeg først se på hvilken type seniorer virksomheten har identifisert som 

målgruppe. Deretter vil jeg belyse hvordan det å markedsføre virksomheten som arbeidsgiver 

er blitt en viktig personalpolitisk strategi i virksomheter. Dette for å tiltrekke og beholde 

medarbeidere som utgjør bedriftens kunnskapskapital. Videre vil det være viktig å belyse 

hvilke spesifikke seniorpolitiske tiltak som blir brukt for å motivere og stimulere eldre 

medarbeidere. Interessant vil det være å se på hvordan markedsføring av virksomheten henger 

sammen med tiltak i forhold til å oppfylle den psykologiske kontrakten som ligger i bunn for 

et ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  
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4.2.1 Hvilke seniorer er man ute etter? 

Vi har vært inne på hvilke egenskaper ved seniorer som gjør seniorpolitikk til ett strategisk 

viktig personalpolitisk felt. Arbeidserfaring som gjenspeiler seg i både faglige og sosiale 

kompetanser og lojalitet er eksempler på egenskaper som Det norske Veritas har funnet 

attraktivt i seniorgruppen. En slik identifisering og kartlegging av hva det er 

seniormedarbeiderne kan tilføre bedriften vil være viktig for å føre en god seniorpolitikk. 

Gjennom rekrutteringskampanjen rettet mot seniorer var målgruppen erfarne 

kunnskapsarbeidere som samtidig var opptatt av faglig utvikling.  

Det vi ser etter er seniorer som fortsatt er opptatt av å utvikle seg. Jeg er ikke 
interessert i de som tenker at de nå skal begynne å jobbe i Veritas å cruise inn i 
pensjonssolnedgangen. Vi ønsker oss de som fortsatt er sultne på ny teknologi. De som 
følger med og er nysgjerrige. De som ikke har en automatisk refleks på at alt var 
bedre før. Det er viktig med nysgjerrighet og åpenheten til nye ting. De må gjerne ha 
ambisjoner om og fortsatt utvikle seg å gjøre karriere.  

 Storebrand sier følgende om rekrutteringsprosesser og ønskede egenskaper: 

jeg har en mann som er nærmere 60 som er aktuell, jeg har en annen som er en kvinne 
som er noen og tredve som er aktuell, begge er aktuelle men har forskjellig bakgrunn. 
Det viktigste med det å ansette folk er «hire for attitude and teach the skills. Har du ett 
oppegående hode og de rette innstillingene så er det minst like viktig som den formelle 
bakgrunnen du har.  

Følgelig er det å gjennomføre en god seniorpolitikk avhengig av hvem man har med på 

”laget”. Første steg på veien for å ha en seniorpolitikk er å finne de riktige medarbeiderne. 

Innstillingen og motivasjonen for videre utvikling er egenskaper virksomhetene ser etter hos 

eldre arbeidstakere som de vil bygge seniorpolitikken rundt.   

4.2.2 Employer Branding   

Når virksomhetene har funnet hvilke grupper medarbeidere de ønsker å tiltrekke, utvikle og 

beholde kommer vi til ett kritisk område i personalpolitikken. Hvordan skal man gjøre dette? 

Employer branding er nevnt som ett stadig viktigere satsingsområde for virksomheter både i 

Norge og internasjonalt. Konkurranse om arbeidskraften gjør at det blir viktig for 

virksomhetene å profilere seg selv som arbeidsgiver.  
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Det var businessområde maritim som kjørte denne kampanjen, og som var opptatt av å 
vinkle vår rekruttering mot seniorer. Dette henger sammen med å ha ett employer 
brand som tiltrekker og beholder arbeidskraft. Hvordan blir vi oppfattet?  

 

Rekrutteringskampanjen rettet mot eldre medarbeidere i Det norske Veritas er ett eksempel på 

hvordan man kan differensiere seg i attrahering av arbeidskraft. Kampanjen viser at employer 

branding kan brukes som et aktivum for å gjennomføre seniorpolitikk.  

”Mesteparten av kampanjen var jo selve den medieprosessen. Med annonser i alle 
riksavisene. Og i en del lokalaviser. Der vi kjørte en bevisst kampanje med å gi en 
slags gjenkjennelse følelse av at, Jeg som har levd en stund kjenner meg igjen. 
Poenget var at vi i Veritas ønsket å ansette folk med erfaring. Da kjørte vi den i 
media. Og vi hadde jo ikke noen andre tanker rundt det egentlig enn at vi skulle kjøre 
den som en profilerings og rekrutterings kampanje. Vi så at det var viktig å profilere 
en holdning. Hva er det vi står for. Jo vi står for at vi ønsker dette mangfoldet, og at vi 
ikke tror at eldre mennesker er for gamle. Viktig budskap for oss”.  

Rekrutteringskampanjen spilte på det emosjonelle, og forsøkte vekke følelser i målgruppen 

både i forhold til personlig og faglig identitet.  

”Ja vi prøvde jo å snakke mer til hjertet enn til hjernen. Å det var jo litt 
bevisst, nostalgisk sånn, Har vært der, opplevd det, gjenkjennelsen”. 

 Det at kampanjen ble utarbeidet av profesjonelle pr byråer kan vi se i sammenheng med 

behovet for ett godt employer brand. Det å markedsføre bedriften som arbeidsgiver handler 

om hvilke signaler man sender ut i markedet og hvordan man vil virksomheten skal oppfattes. 

Viktigheten av å få hjelp av pr byråer kan tenkes å øke i fremtiden hvor der det vil være viktig 

å differensiere seg fra konkurrentene. PR byråene har fagekspertise på markedsføring, og har 

kjennskap til hvilke mekanismer man kan bruke for å kommunisere effektivt.  

Ringvirkninger av merkevarebygging  
 

Styrken i ett godt employer brand kan vi se av ringvirkningene kampanjen hadde for 

omdømmet til seniorpolitikken i Det norske Veritas. For det første fikk DNV svært mye 

ekstern oppmerksomhet via forskjellige mediekanaler. Eksempelvis med innslag i NRK1, 

TV2, lokale radiostasjoner, notiser og oppslag i diverse aviser og tidsskrifter. Kampanjen vant 

også prisen for beste seniorinitiativ fra senter for seniorpolitikk. Det norske Veritas har fått 

betydelig medieoppmerksomhet rundt sin satsing på seniorpolitikk. Medier.  Martin m.fl 
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(2005) er det å få positiv omtale i media blitt en stadig viktigere strategi for virksomheter. 

Merkevarebygging gjennom mediekanaler er en måte å sikre omtale av bedriften som vil 

lønne seg i form av økt oppmerksomhet.   

At vi skulle få så mye oppmerksomhet på det at vi spisset kampanjen mot seniorer, det 
hadde vi ikke et veldig bevisst forhold til i starten… Det kom litt av seg selv. Litt 
overraskende på oss at vi fikk så mye oppmerksomhet. 

vi fikk jo oppmerksomhet i TV. TV2 var her og intervjuet både påtroppende seniorer 
som ble ansatt som en følge av dette her. Og også eldre medarbeidere.  

Ja. Og så kjørte vi da kampanjen å så fikk vi masse henvendelser og masse 
oppmerksomhet. Og så fikk vi mange henvendelser fra godt voksne, som nok egentlig 
ikke hadde tenkt å bytte jobb, men som gjerne ville vite hva dette var. Så vi hadde 
utrolig mange henvendelser.. Vi endte med å ansette på vestlandet mellom 20 og 25. 
Her på hovedkontoret noen færre. Dette som en umiddelbar virkning av kampanjen 

Dette viser potensialet som ligger i å jobbe med merkevaren av bedriften i forhold til å være 

en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må vi kunne anta at den betydelige mediedekningen og 

omtalen rekrutteringskampanjen fikk, delvis kommer som ett resultat av at virksomheter 

sjeldent henvender seg mot seniorgruppen i ett slikt omfang. Dette viser at seniorgruppen er 

en potensiell type arbeidskraft som tradisjonelt er blitt viet lite oppmerksomhet frem til nå.  

Et annet aspekt ved profileringen DNV har fått gjennom rekrutteringskampanjen vises ved at 

det i ettertid har kommet en rekke søknader. En viktig del av merkevarebygging er å bygge 

opp merkevareassosiasjoner som vekker interesse hos potensielle arbeidstakere(Backhaus 

2004). DNV har gjennom kampanjen sendt signaler ut i arbeidsmarkedet om at det satses på 

seniorer. En slik profilering har i ettertid sørget for å opprettholde en tilstrømming av 

jobbsøknader fra seniorer:  

Vi har jo ansatt veldig mange seniorer etter hvert. Så vi har nok sendt ett signal ut i 
markedet og til en del mennesker om at her er det bare å søke.  

Dette er ett av de beste argumentene for å jobbe aktivt med virksomhetens merkevare som 

arbeidsgiver. Bedriften kan ved god profilering tiltrekke potensielle arbeidstakere også når det 

ikke søkes etter nye medarbeidere. En riktig merkevarebygging fører til at arbeidsmarkedet 

blir oppmerksomme på bedriften og hva denne står for av verdier og kultur.  
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Employer Branding som en forsterker for seniorpolitikken 

  
Et annet viktig aspekt ved employer branding er potensialet merkevarebygging har til å 

bevisstgjøre verdier og holdninger internt i bedriften. Rekrutteringskampanjen til Det norske 

Veritas er et eksempel på hvordan Employer branding kan være med å bevisstgjøre ønskede 

holdninger. Ved å profilere at man ønsker eldre medarbeidere får dette effekter også internt i 

virksomheten.  

Men hvor bevisste vi var på at dette her krevde også at vi hadde ett bevisst forhold til 
seniorene innomhus. Våre egne seniorer som hadde vært der i mange år. Det var det 
pr byrået som begynte å pirke litt borti.  ”Er dere sikre på at dere nå kan gå ut med 
denne kampanjen, å si veldig direkte vi ønsker oss dem som har levd en stund”? Å 
mene det. Å så sitter det mange mennesker på femti pluss i Veritas, ”nei dette de 
behandler jo ikke oss spesielt positivt”… Det var jo testen fra pr byrået, ”tør dere 
dette her eller ikke? Fordi internt kommer dere til å få mye oppmerksomhet”. 

Da tok vi noen runder og snakket med en del mennesker og det vi fikk bekreftet var at 
ja eldre synes de behandles alright. Men, vi fant jo noe som vi var nødt til å se litt på 
og da. Blant annet så oppdaget vi jo at det kanskje ikke var like lett for de eldre å få 
muligheten til å gå på kurs. Var kanskje noe rusk vi måtte rydde opp i. Vi så på 
lønnsutviklingen til godt voksne. Kanskje vi var litt mer opptatt av å gi høy lønn til de 
yngre. Nå vil jo alltid lønnskurven når du er ung være brattere enn når du flater ut. 
Men den skal ikke dippe hvertfall. Og da måtte vi fikse og rette opp litt, så du fikk noen 
sånne effekter internt.  

Her kan vi se at kampanjen og profileringen har forsterket seniorpolitikken i Det norske 

Veritas. Backhaus(2004) viser hvordan employer branding kan ha innvirkning på interne 

forhold i virksomheter. I denne sammenhengen er det interessant å belyse hvordan 

rekrutteringskampanjen i DNV har vært med på å forme seniorpolitikken. Her vil det være 

fruktbart å bruke Modellen til Backhaus som rammeverk.  
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Vi kan først peke på hvordan DNV har brukt employer branding i forhold til omgivelsene 

gjennom rekrutteringskampanjen. I kampanjen ser vi av rekrutteringsannonsene at Veritas 

gjengir et ønske om å rekruttere eldre medarbeidere med ”blikk for storartet ingeniørkunst”. 

Det søkes etter arbeidstakere med erfaring og signaliserer samtidig at bedriften satser på 

mangfold. For å ”vekke oppsikt” rundt annonsene presenteres det kjente historiske 

begivenheter som mange av dagens seniorer vil kjenne seg igjen i. Hensikten med kampanjen 

er at målgruppen skal assosiere merkevaren Veritas med en virksomhet som satser på eldre, 

erfarne og dyktige kunnskapsarbeidere. Herunder snakker man til hjertet av målgruppen 

gjennom å forme et image av en virksomhet som bedriver ”storartet ingeniørkunst”. Dette kan 

være en forklaring på hvorfor kampanjen rettet mot seniorgruppen ble en suksess.  

Viktig her er det også å se på potensialet merkevarebygging av virksomheten som 

arbeidsgiver har i forhold til interne prosesser. DNV viser til at kampanjen har ført til økt 

profilering av seniorene innomhus. Samtidig opplever de økt stolthet blant seniorene internt i 

bedriften. Hvis vi bruker modellen til Backhaus(2004) kan vi her si at internt i virksomheten 

har merkevarelojaliteten blitt forsterket. Gjennom kampanjen har bevisstheten rundt eldre 

medarbeidere og seniorpolitikk generelt blitt høyere. Dette kan forklares ved at 

merkevarebyggingen har innvirket på organisasjonskulturen i forhold til hvordan man utøver 

seniorpolitikk. Nye tiltak rundt lønn og utviklingsmuligheter er illustrerende for det som kan 

virke som en generell statusheving av seniorene i DNV. Merkevarebygging kan dermed være 

en viktig bidragsyter til seniorpolitikk ved at normer og verdier omkring seniorenes betydning 

for bedriften blir bevisstgjort.  
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Merkevarelojaliteten blir ifølge Backhaus(2004) også påvirket av hvorvidt de ansatte 

identifiserer seg med virksomheten. Blant seniorene betyr dette at hvis virksomheten lever 

opp til forventningene som blir skapt gjennom merkevarebyggingen vil identifiseringen med 

virksomheten forsterkes. Økt internprofilering av eldre medarbeidere i DNV er tiltak som kan 

forsterke seniorenes identifisering med bedriften. Når Veritas melder om økt stolthet blant de 

eldre ansatte kan det tyde på at merkevarebyggingen av seniorpolitikken har fungert og ført til 

høyere lojalitet. Om dette i siste instans har ført til høyere produktivitet skal vi være forsiktig 

å konkludere med. Det vi kan anta er at sterkere grad av lojalitet fører til økt motivasjon og 

jobbtilfredshet, som igjen kan stimulere til høyere produktivitet blant arbeidstakere.  

Storebrand viser også til sammenhengen mellom merkevarebygging eksternt og hvordan dette 

virker inn på interne forhold.  

Altså en veldig viktig, kanskje uformell grunnholdning er det at vi skal være en 
samfunnsansvarlig bedrift. Altså både eksternt altså konkret i finansieringen og 
forvaltningen av de pengene vi gjør på våre kunder. Der skal vi ha en samfunnsansvarlig 
profil. Vi ønsker å ha en samfunnsansvarlig profil i hvordan vi er som en deltaker i 
samfunnet altså storebrand. Og vi ønsker å være det overfor våre ansatte. Å vite at 
Storebrand har den grunnholdningen, det tror jeg tiltrekker mange… Det smitter over, og 
det er klart at det gir seg utslag i hvordan ledelsen kommuniserer både internt og 
eksternt.  

Storebrand viser til at de scorer høyt på medarbeiderundersøkelser som omhandler 

arbeidsmiljø og trivsel. Dette mener respondenten kan forklares på bakgrunn av den 

samfunnsansvarlige profilen, og at de er kjent for å ha ett omsorgsfullt forhold til sine ansatte.  

Vi har brukt noen år på å illustrere ulike sider ved storebrand. Altså, vi har en 
seniorpolitikk som sier at vi tar godt vare på de som har vært her lenge, og de som er 
eldre. .. Ja vi har et ganske omsorgsfullt forhold til våre ansatte. Det forsøker vi å ha.  

Merkevarebygging av virksomheten er derav en faktor i Det norske Veritas og Storebrands 

utøvelse av seniorpolitikk. Ifølge Dell og Ainspan (2001) er merkevarebygging noe vi i årene 

fremover vil se virksomhetene satser betydelig mer på. I ett stramt arbeidsmarked, og med en 

demografisk utvikling med betydelig økning av eldre arbeidstakere kan merkevarebygging av 

virksomheten i retning seniorpolitikk være en fornuftig strategi.  

Samtidig viser Martin m.fl(2005) at det er viktig å møte forventningene som blir skapt 

gjennom en merkevare med reelt innhold. Dette kan sees i sammenheng med Rousseau (1995) 

og innholdet i den psykologiske kontrakten som eksisterer mellom virksomheten og den 
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ansatte. Videre vil det følgelig være fruktbart å se på hvilke tiltak virksomhetene har igangsatt 

for å føre en bærekraftig seniorpolitikk.  

4.2.3 Innhold i seniorpolitkken  

Vi har vist at ett godt employer brand kan fungere som en katalysator for seniorpolitikk. 

Videre vil det være interessant å se på det gjensidige forholdet mellom merkevarebygging og 

hvilket innhold seniorpolitikk skal bestå av. Det vil være nærliggende å anta at virksomhetene 

først og fremst må identifisere hva som motiverer og skaper jobbtilfredshet blant eldre 

medarbeidere. Forskning som omhandler eldres jobbtilfredshet og motivasjon for å fortsette i 

arbeidslivet viser både ytre og indre faktorer som er av betydning.  

Vi kan begynne med å se på enkelte konkrete seniorpolitiske tiltak som er igangsatt i DNV.  

 Ansiennitet og alder gir ekstra ferieuke 
 

 80% jobb med 100% lønn (60%-80%) 
 

 Deltid fra 63 år om ønskelig – redusert lønn (ingen konsekvenser for pensjon) 
 

 Forberedelse til pensjonsalder (kurs) 
 

Dette er eksempler på tiltak som kan stimulere seniorpolitikken. Disse tiltakene vi har nevnt 

her er det Solem(2007) kaller for ytre motiverende tiltak. Tiltak som ikke dreier seg om 

arbeidet i seg selv men belønninger og andre former for goder. Midtsundstad (2006) viser at 

kortere arbeidstid i form av fleksible arbeidstidsordninger, eller andre tiltak som gjør det 

lettere å kombinere arbeid og pensjon, er virkemidler som kan bidra til å stimulere eldre 

medarbeidere til forlenget yrkeskarriere. Hun nevner også ulike økonomiske insitamenter som 

bonuser, lønnstillegg og økt pensjon.  Informanten viser også til at selv om DNV ikke har 

AFP, har de ordninger som skal ta vare på helseaspektet til eldre arbeidstakere. 

 Men vi har en AFP variant. Det vi sier er at folk som sliter bitte litt med helsa kan få 
 redusert arbeidstid, og beholde lønna si. Og så tenkte vi at vi skulle gi den som et 
 tilbud til de som har jobbet lenge og som på en måte har gitt mye da. Uten at det 
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 er ett sånn veldig helseaspekt ved det. Det er noe som vi diskuterer som vi ikke har
 innført enda. Jeg tror det kommer. 

Som informanten viser ser vi at DNV har inngått ett slags kompromiss i forhold til det at de 

ikke har en AFP ordning. Istedenfor tilrettelegger de for en fleksibilitet i forhold til 

arbeidsmengde som kan være med å stimulere til en god seniorpolitikk.  

I 2006 innførte Storebrand rett til inntil 10 dager betalt permisjon for sine ansatte for pleie av 

syke foreldre. I et stramt arbeidsmarked mener de at dette godet vil være et 
konkurransefortrinn. De viser til at den demografiske utviklingen gir en økende aldrende 

befolkning med omsorgsbehov, og at mange medarbeidere ønsker en arbeidsplass der det 

oppmuntres til å ha en god balanse mellom arbeids- og privatliv(Kreutzer 2007). Dette er ett 

eksempel på en type velferdsgoder som kan gjøre at seniorer vil forlenge arbeidsforholdet.  

Andre type tiltak Storebrand har kommet med er eksempelvis: 

• Fleksibel arbeidstid og arbeidssted 

•Seniorkurs 

•Lederprogram for erfarne ledere 

•Trening i arbeidstiden 

•Seniorutvalg 

•Regelmessige seniorundersøkelser 

 

Her må det presiseres av tiltakene jeg har nevnt er bare ett utsnitt og eksempler på tiltak 

bedriftene har iverksatt. Vi ser at det er en miks av ulike type tiltak i form av både 

økonomiske, sosiale og arbeidsrelaterte innhold. Dette er kanskje noe vi kan se som en 

tendens generelt i arbeidslivet i dag. For å attrahere og beholde arbeidskraft må man tilby noe 

mer enn bare høy lønn. Faglige og personlige utviklingsmuligheter er viktige elementer for å 

bedrive en god personalpolitikk og følgelig en god seniorpolitikk.  

Et aspekt ved seniorpolitikk er det faktum at innad i seniorgruppen er det større individuelle 

forskjeller, større differensiering og ulikhet enn hva tilfellet er blant de yngre. Dette er 

årsaken til at det planlagte senior trainee programmet hos DNV viste seg å være vanskeligere 

å gjennomføre enn planlagt.  

Vi tenkte at vi skulle ta inn disse seniorene og så skulle vi sende dem ut på en turne 
nærmest til en del land i Asia som vi har mye kontakt med her på hovedkontoret. Sånn 
at de skulle lære kjapt, på samme måten som yngre. Vi snakket om ca en periode på ett 
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års tid. Det fant vi veldig fort ut var en dårlig ide. Og grunnen til det var at disse 
seniorene var mye mer forskjellige enn de nyutdannede. Vi måtte skreddersy 
opplæringen mye mer, enn det vi gjør på en gruppe nyutdannede. 

Informanten viser til at en gruppe unge nyutdannede vil ha en mye mer felles bakgrunn enn 

eldre arbeidstakere som har vært i en jobbsituasjon i tyve til tredve år. Det er nærliggende å 

anta at en gruppe eldre medarbeidere vil være mye mer fragmentert både faglig og personlig. 

Dette nevnes nettopp som styrken til seniorgruppen men fordrer samtidig til andre strategier 

når det gjelder tilpasning av opplæringen.  

Et begrep som er mye brukt i diskusjonen rundt seniorer i arbeidslivet er livs 

fasepolitikk(Midtsunstad 2006, Ausland 2002). Livsfasepolitikk dreier seg nettopp om å se 

den enkelte i sin situasjon uavhengig av alder, men heller i forhold til livssituasjonen. Det 

handler om å kartlegge individuelle behov og ha en personalpolitikk som legger til rette for 

hver enkelt arbeidstaker. I forlengelsen av dette vil en god seniorpolitikk identifisere de ulike 

behovene i arbeidssituasjonen hos de eldre medarbeiderne. Det norske Veritas har på 

bakgrunn av bevisstgjøringen av eldre medarbeidere satt i gang ulike tiltak for å ha en 

personalpolitikk som fanger arbeidstakernes ulike behov.  

Vi har en del bevisste tiltak rundt det at du som senior kanskje har litt andre behov. 
Blant annet at eldre kan ha behov for å bruke lengre tid på å oppdatere seg på ny 
teknologi. For eksempel nye informasjonssystemer. At noen har behov for å jobbe litt 
mindre. Der har vi noen sånne 80-100% løsninger.  

Det kan være sånn at for eksempel noen av de eldre vi har som jobber med 
produktutvikling og forskning, det er ikke lønna som driver dem på samme måte som 
de unge. Det er jo forståelig. Det viktigste behovet deres kan fort være at de rett å slett 
trenger anerkjennelse for den jobben de gjør. At de blir sett og hørt.  

Det jeg er opptatt av er at vi passer på at ikke vi kommer i den situasjonen at vi alltid 
sier at, ”alle de som skal på det opplegget skal være mellom 25-30 år eller 35-45 eller 
noe sånn”. Vi må tørre å se på hele populasjonen når vi skal sette i gang noe. For 
eksempel programmer vi kjører for ledere, det må ikke bli sånn at du ikke kan gå på 
ett lederprogram hvis du er fylt 50, og der er vi jo blitt litt vaktbikkjer da. Det har vært 
noen som har fått besøk av meg litt sånn fresende, ”hallo han der han er en av de 
beste vi har vi prioriterer han først, han er 56 år men vi forventer at han skal jobbe til 
han er 67 og da har han fortsatt 11 år igjen hvor vi kan utnytte hans kapasitet”. Så 
bevisstheten rundt det er nok blitt større. Vi slår ned på alle som begynner å snakke 
om at ”han er nå kanskje litt for gammel, hun er litt for gammel.  

Vi ser at gjennomføring av seniorpolitikk handler mye om å være bevisste på at det er 

individuelle forskjeller på individene og legge til rette for hver enkelt arbeidstaker. Samtidig 

er det viktig å presisere at denne tilretteleggingen kombineres med å gi eldre medarbeidere de 
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samme mulighetene som sine yngre kolleger når det gjelder karriereutvikling og muligheter. 

Da er vi samtidig over på diskusjonen om hvordan man kan tilrettelegge arbeidssituasjonen til 

eldre arbeidstakere i forhold til å stimulere de indre motivasjonsfaktorene. Det at eldre 

medarbeidere blir sett og anerkjent av ledelsen er derav viktige elementer i en seniorpolitikk. 

Forskningen viser at disse indre belønningene er kritiske for eldres motivasjon og 

arbeidsglede og viktige ingredienser i en seniorpolitikk (Solem 2007, Larsen 2006, 

Midtsundstad 2006). 

4.2.4 Kompetanseutvikling  

Et område som betegnes som kritisk for å føre en bærekraftig seniorpolitikk er hvordan 

virksomhetene legger til rette for faglig og personlig utvikling. I en teknologisk tidsalder hvor 

utviklingen skjer med en hastighet vi aldri tidligere har sett, vil dette være en utfordring for 

både virksomheter og seniorgruppen. Koblingen mellom ny teknologi og eldre medarbeidere 

fordrer til å prioritere kompetanseutvikling for å gi seniorene de nødvendige ”redskapene” 

som behøves i innovative kunnskapsbedrifter. Manglende kompetanseutvikling er også en av 

de vanligste forklaringene på utstøting av eldre medarbeidere fra arbeidslivet vist av 

Solem(2007, Jørgensen 2004). Det norske Veritas vektlegger betydningen av 

kompetanseutvikling som en kritisk faktor for en velfungerende seniorpolitikk.  

Vi må sørge for at vi stadig vekk er bevisst at alle medarbeidere, helt frem til de 
faktisk pensjonerer seg, er en verdifull arbeidskraft for oss. Vi må utfordre våre 
seniormedarbeidere også til å ta del i den utviklingen som er. Skal vi lykkes med å ha 
seniorer helt frem til de er 67-70 år etter hvert, og vi trenger dem for det blir færre og 
færre unge, så må vi utfordre og stille krav til dem om å henge med i utviklingen, og vi 
må legge til rette for at de får den rette opplæringen. Det kan tenkes at vi må tenke litt 
annerledes når det gjelder opplæring. Dette er en generasjon som ikke er oppvokst 
med data for eksempel. Mange av dem er gode, men det skjer så mye, så fort hele 
tiden, at på et tidspunkt så sier de; Nå har jeg lært så mye, nå orker jeg ikke en ny 
runde. DA må vi være der, å passe på, ”jo det orker du”, men du skal få dobbelt så 
lang tid, og vi skal legge forholdene til rette for deg. Rett å slett motivere.  

Storebrand viser også til en personalpolitikk som handler om at eldre skal ha muligheter for å 

utvike seg helt inntil pensjonssalder.  

Til ledere, altså vi går alltid ut eksternt, men ofte så har vi også interne søkere som er 
kvalifiserte, og da tar vi dem. Og det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror det er viktig å 
kunne ha karrieremuligheter.    
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Informanten viser til at Storebrand fører en personalpolitikk som forsøker å ivareta 

karrieremuligheter for hele populasjonen innad i bedriften. Dette kan være ett godt 

seniorpolitisk tiltak da det kan være grunn til å tro at dette gir forutsigbarhet og stabilitet blant 

arbeidstakerne. Vi kan derav si at en bærekraftig seniorpolitikk muligens begynner ved ett 

tidligere stadium enn den tradisjonelt ansette senioralderen. Hvis arbeidstakere som nærmer 

seg senioralder ser at eldre medarbeidere får muligheter kan dette fremme motivasjonen for å 

bli værende i bedriften også for middelaldrende medarbeidere.  

Jørgensen(2004) viser til at det er ett gjensidig ansvar om kompetanseutvikling mellom 

ansatte og virksomheten. Virksomhetene må legge til rette for at eldre medarbeidere skal få 

muligheten til å oppdatere fagkompetansen. Samtidig er det viktig at de ansatte ytrer ønsker 

om videreutvikling og er motivert for dette. I denne sammenhengen kan vi peke tilbake på at 

DNV og Storebrands målgruppe blant seniorer består av kunnskapsarbeidere som er fortsatt 

lysten på videre kompetanseutvikling og ny teknologi. Dermed blir en gjensidig 

forventningsavklaring mellom virksomheten og den ansatte ett viktig personalpolitisk felt. Da 

begynner vi samtidig å nærme oss diskusjonen rundt den psykologiske kontrakten som 

eksisterer mellom ansatte og virksomheten. Denne skal vi komme tilbake til mot slutten.  

4.2.5 Ledelse som kulturspreder  

Som vi har vært inne på kan merkevarebygging av virksomheten som arbeidsgiver forsterke 

seniorpolitikken gjennom interne prosesser. Både DNV og Storebrand vektlegger 

betydningen av å spre intern bedriftskultur som et prioritert felt i personalpolitikken. Begge 

bedriftene peker på lederne som de viktigste kultursprederne i organisasjonene. Dette 

illustreres ved en betydelig ressursbruk på lederutvikling og fokus på ledernes rolle i 

virksomheten. Det norske Veritas viser til ledelseskultur som ett viktig element innenfor 

seniorpolitikk.  

Det vi lover og det vi leverer er jo det jeg sier at, den der bevisste hva gjør vi 
annerledes med seniorer i forhold til juniorer, vi vet at vi har en del bevisste tiltak 
rundt det at du som senior kanskje har andre behov. Men det er jo litt av fundamentet 
hos oss, det er hvis ikke en leder er god nok til å se alle sine medarbeidere som 
individer og ikke som en gruppe, da er du ikke god nok leder. Poenget her er å ha en 
kultur, en ledelseskultur som gjør at dette er helt naturlig… Hele fundamentet er jo 
ledelse av individer. Om det da er seniorer eller yngre medarbeidere.  



 56 

Storebrand viser også til betydningen av ledelse som en viktig faktor i å bevisstgjøre 

medarbeiderne på virksomhetens ønskede normer og verdier.  

De aller viktigste kulturbærerne og normsetterne i en bedrift som storebrand, som også 
betyr hvordan vi vil beholde våre medarbeidere og utvikle dem er førstelinjeledere, altså 
de som har personalansvar på nederste nivå, det er ekstremt viktig. Derfor så prøver vi å 
støtte dem veldig konkret og godt på deres lederrolle. Det gjelder i hvordan de skal 
formidle ulike budskap, hvordan de skal forholde seg til å coache sine medarbeidere, 
hvordan de skal følge opp sine medarbeidere og utvikle dem, hvordan de skal få team til å 
fungere. De har vi programmer til for alle sammen… Vi har et eget 
lederutviklingssprogram, hvor vi der setter inn og bruker lederne til å formidle denne 
kulturen.  

Solem(2007) viser hvordan lederes og medarbeideres holdning til eldre arbeidstakere er har 

en sterk innvirkning på eldres motivasjon for arbeid og utsatt pensjonering. I denne 

sammenhengen peker Lyng(1999) på at kompetanseutvikling blant eldre arbeidstakere henger 

sammen med bedriftskulturelle normer. Han viser til at samfunnsmessige stereotypier om 

aldring påvirker både individets og arbeidsgivers persepsjon av muligheter. Kulturelle normer 

og stereotypier bidrar til å påvirke individuell utvikling. Arbeidsgivers stereotypier om 

aldring og eldre vil være med på å bestemme om man ansetter eldre personer i ledige jobber, 

forfremmelser av eldre medarbeidere og om de blir ansett som aktuelle for å kunne delta på 

opplæringstiltak. Disse kulturelle normene og stereotypiene vil være med på å forme 

seniorenes syn på egne muligheter og i siste instans kunne funksjonere som selvoppfyllende 

profetier. Det kan være slik at de yngre får større tilgang til opplæring og ressursene brukes 

mer på dem. 

Dette understreker betydningen av å skape en ledelseskultur som implementerer og 

bevisstgjør verdien av eldre medarbeidere. Storebrand og Det norske Veritas er eksempler på 

virksomheter som bruker lederutvikling til å formidle en ønsket bedriftskultur som handler 

om å ivareta mangfoldet og utnytte ressursene de eldre arbeidstakerne besitter. 

4.2.6 Seniorpolitikk sett i lys av den psykologiske kontrakten  

I avslutningsfasen kan vi se på forholdet mellom eldre medarbeidere og virksomheten i lys av 

den psykologiske kontrakten. DNV viser til at de kartlegger arbeidstakernes ønsker gjennom 

medarbeidersamtaler.  
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Vi har jo ett veldig definert system for plansamtaler eller medarbeidersamtaler. 1 gang i 
året med en oppfølgingssamtale etter ett halvt år. Hvor vi både setter individuelle mål for 
den enkelte, forretningsmål på en måte og en bolk med personlige utviklingsmål… Alle 
har jo den samtalen og da vil det jo bli forholdet mellom linjeleder og den enkelte 
medarbeider som kartlegger. Dette gjelder både yngre og eldre medarbeidere.   

Det vil nødvendigvis være viktig å kartlegge arbeidstakernes ønsker for å kunne imøtegå 

forventningene disse har rundt sin egen arbeidssituasjon. Gjennom medarbeidersamtaler kan 

bedriften identifisere de ulike arbeidstakernes individuelle behov og dermed legge til rette for 

en livsfasepolitikk. Dette kan følgelig kobles til diskusjonen rundt det å oppfylle 

forventningene som blir skapt gjennom merkevarebyggingen av virksomheten som 

arbeidsgiver. Ifølge Backhaus(2004) vil medarbeiderne identifisere seg med virksomheten 

hvis forventningene rundt sitt eget arbeidsforhold blir innfridd.  

En god seniorpolitikk vil følgelig ha ett innhold som stimulerer de eldre arbeidstakernes ulike 

behov i jobbrelasjonen. Gjennom analysen har vi sett hvordan bedriftene ser ut til å ha 

iverksatt tiltak som skal føre til høyere motivasjon og tilfredshet blant eldre arbeidstakere. Det 

virker å være en helhetlig tankegang bak strategiene på hvordan man kan mobilisere 

seniorressursene på best mulig måte. Erkjennelsen av at en bærekraftig seniorpolitikk må 

stimulere til både ytre, og kanskje aller viktigst, indre belønninger ser ut til å være tilstede.   

I Lys av lojalitetsbegrepet vil det å oppfylle arbeidstakernes forventninger være et 

personalpolitisk arbeidsområde som blir stadig viktigere med årene. Solem (2005) viser til at 

eldre i årene som kommer vil være mer preget av individualisme og formet av andre verdier 

enn tidligere. Saksvik og Nytrø(2004) diskuterer i denne sammenhengen hvorvidt vi er vitne 

til en maktforskyvning i relasjonen mellom arbeidstaker og virksomhet. Det kan nok hevdes 

at konkurransesituasjonen rundt anskaffelse av arbeidskraft fordrer bedriftene til å strekke seg 

lengre i retning av å tilfredsstille arbeidstakernes behov. I ett seniorperspektiv vil dette 

omhandle en personalpolitikk som gir de eldre muligheter for interessante arbeidsoppgaver og 

anerkjennelse fra ledelsen. Kombinert med fleksible arbeidsordninger vil det være rom for å 

utnytte potensialet i den eldre delen av arbeidsstokken. I siste instans vil seniorpolitikk dreie 

seg om å oppfylle den psykologiske kontrakten som eksisterer mellom hver enkelt individ og 

arbeidsgiveren.  
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5. Avslutning og konklusjon  

I denne delen vil jeg oppsummere funnene som jeg har funnet i studiet av seniorpolitikk. I 

innledningen viste jeg hvorfor seniorpolitikk er ett stadig mer aktuelt tema i den offentlige 

debatten. Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å gi en beskrivelse av de ulike forholdene som 

kan forklare følgende problemstillinger; 

Hvorfor ser vi et økende fokus på seniorpolitikk i enkelte kunnskapsintensive virksomheter?  

Hvordan gjennomføres en vellykket seniorpolitikk i enkelte kunnskapsintensive virksomheter?  

Den første problemstillingen i oppgaven skulle besvare hvorfor kunnskapsintensive 

virksomheter har funnet det viktig å prioritere seniorpolitikk. Jeg fant det formålsmessig å 

peke både på ytre og indre forhold i virksomhetene som gi en forklaring på 

forskningsspørsmålet.  

Av ytre strukturelle forklaringer kan vi konkludere med at kampen om arbeidskraften er en 

vesentlig årsak til at interessen for seniorpolitikk ser ut til å vokse. Norsk økonomi er generelt 

sett preget av en høykonjunktur noe som gir seg utslag i høy sysselsetting. Vi ser at det 

innenfor enkelte sektorer er mangel på arbeidskraft noe som får konsekvenser for 

produktivitetskapasiteten til bedriftene det gjelder. Resultatet av dette er en intensivering i 

konkurransen om arbeidskraft. I denne sammenhengen viser bedriftene jeg har undersøkt at 

satsing på seniorpolitikk delvis er ett resultat av behovet for å utvide søket etter potensielle 

medarbeidere.  

Samtidig ser vi at bedriftene vi har undersøkt i denne oppgaven tar forbehold om den 

demografiske utviklingen i Norge. Vi ser i dag at andelen av eldre i samfunnet vokser og vet 

at denne trenden vil forsterkes de kommende tiår. Kombinert med lave fødselskull på 70 og 

80- tallet vil det i tillegg bli færre unge som er tilgjengelig på arbeidsmarkedet. Bedriftene vi 

har undersøkt nevner den demografiske utviklingen som en betydelig faktor i forhold til det å 

planlegge en personalpolitikk som tilrettelegges for denne aldersgruppen.  

Vi ser også at politiske føringer har en innvirkning på tankegangen virksomheter har rundt 

seniorpolitikk. IA avtalen er en avtale som skal bevisstgjøre det samfunnsmessige behovet vi 

har for å øke den generelle alderen for pensjonsavgang. Begge bedriftene jeg har sett har 
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skrevet under på denne avtalen og viser til at den er en del av tankegangen bak den 

seniorpolitiske satsingen. Spesielt kan vi se at Storebrand er bevisste på det samfunnsansvaret 

de har i forhold til at de er den største pensjonsforvalteren i Norge.  

Jeg har i denne oppgaven også vist at vi finner indre strukturelle forklaringer på at 

virksomhetene satser på seniorpolitikk. Et perspektiv på hvorfor seniorpolitikk er blitt et 

satsingsområde finner vi i bedriftenes erkjennelse av at de eldre sitter på 

produktivitetsressurser som er gunstig å utnytte. Eldre medarbeidere representerer en 

arbeidserfaring som gjør at de besitter viktige faglige og personlige kompetanser. I ett 

rekrutteringsperspektiv kan erfaring sees på som en fordel ved at eldre medarbeidere vil være 

mindre ressurskrevende i en opplæringsfase. Erfaring både i form av praktisk arbeidserfaring 

og personlig modenhet nevnes også som sentrale egenskaper i forhold til at bedriften ser det 

som formålstjenlig med ett mangfold. Eldre og yngre medarbeidere vil kunne bidra med ulike 

type kompetanser, og DNV viser til at det oppstår læringseffekter i dette skjæringspunktet. 

Mangfoldsaspektet er av den grunn en del av forklaringen på hvorfor kunnskapsintensive 

bedrifter kan tenkes å prioritere seniorpolitikk.  

DNV viser i tillegg at lojaliteten blant eldre medarbeidere er høyere sammenlignet med yngre 

medarbeidere. Dette kan forklares ved at eldre medarbeidere i større grad har etablert seg 

både i forhold til faglig retning og i livssituasjonen. Bedriftsøkonomisk vil det dermed kunne 

vise seg å være gunstig å satse på eldre medarbeidere da det krever betydelige ressurser å lære 

opp nye ved turnover. Herunder viser også DNV til at det gjennomsnittlige sykefraværet er 

lavere for den eldste gruppen sammenlignet med yngre medarbeidere.  

Et siste punkt som kan nevnes i forbindelse med seniorer som ressurs er den troverdigheten 

denne gruppen representerer i forhold til kundegruppene. DNV og Storebrand er eksempler på 

bedrifter som har mye ansvar ovenfor kundegruppene sine og som er avhengig av tillit i 

markedet. Her viser funnene at bedriftene ser det som viktig med eldre representanter i 

forhold til at kundene oppfatter disse som tillitsvekkende.  

DNV nevner også omleggingen av pensjon som en viktig faktor for at bedriften har lagt om til 

en mer aktiv seniorpolitikk. En omlegging fra en ytelsesbasert pensjonsordning til en 

innskuddsbasert har ført til at det er blitt mer attraktivt å ansette eldre medarbeidere. Dette 

forklares ved at ved en ytelsesbasert pensjonsordning blir pensjonen beregnet ut fra 
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sluttlønnen. Dermed har det tidligere vært for dyrt å ansette eldre medarbeidere som vanligvis 

har en høy lønn.  

Den andre problemstillingen i denne oppgaven skulle besvare hvordan enkelte 

kunnskapsintensive virksomheter gjennomfører seniorpolitikk.  

Jeg har belyst hvordan merkevarebygging av virksomheten som arbeidsgiver kan være en 

strategi for å fremme seniorpolitikk. Interessant er det å vise til rekrutteringskampanjen rettet 

mot arbeidstakere som «har levd en stund» i DNV. Jeg har vist hvordan en slik 

merkevarebygging i retning av seniorpolitikk skaper oppmerksomhet i markedet gjennom 

profileringen. Spesielt interessant er det å belyse at employer branding kan være med på å 

sette i gang prosesser internt i virksomheten ved at bevisstheten rundt seniorenes behov for 

motivasjon og jobbtilfredsstillelse blir belyst. Gjennom bevisstgjøring av seniorene internt har 

DNV skapt en seniorpolitikk hvor de hevder at seniorenes stolthet og status har økt. 

Storebrand forsøker også gjennom merkevarebygging å profilere seg som en virksomhet med 

en aktiv seniorpolitikk. Dette ved å vise til en omsorgsfull personalpolitikk som skal ivareta 

både faglige og personlige behov hos de ansatte.  

Det å se hele mennesket i livssituasjonen virker å være en viktig del av gjennomføringen av 

seniorpolitikk i bedriftene jeg har undersøkt. Dette innebærer en personalpolitikk som tar 

utgangspunkt i en livsfasepolitikk hvor de enkelte individenes ulike behov er viktig å 

kartlegge. Enkelte vil trenge mer fleksible arbeidsordninger mens andre trenger indre 

belønninger i form av å bli sett av ledelse og interessante arbeidsoppgaver. Vi kan se på de 

ulike tiltakene i seniorpolitikken til Storebrand og DNV som ett forsøk på å oppfylle 

forventninger som eldre arbeidstakere har til sin arbeidssituasjon. Dette innebærer igjen både 

ytre og indre belønninger. Det er interessant å se dette i lys av den psykologiske kontrakten 

som eksisterer mellom individet og virksomheten. Det å gjennomføre en god seniorpolitikk er 

å identifisere hvordan man kan tilfredsstille de individuelle behovene hver enkelt arbeidstaker 

har.  

En annen viktig del av seniorpolitikken er å gi de eldre medarbeiderne muligheter til fortsatt 

karriereutvikling. I en tidsalder hvor kravene til teknologisk utvikling og innovasjon skjer i ett 

stadig raskere tempo innebærer dette strategier for kompetanseutvikling. Det kan virke som 

om virksomhetene i denne oppgaven er bevisst de utfordringene som ligger bak denne 

problemstillingen, og at tiltak er iverksatt. Samtidig ser vi at DNV først og fremst ønsker seg 
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eldre medarbeidere som ønsker personlig utvikling og som er nysgjerrige på ny teknologi. Det 

kan tenkes at dette gir en positiv spiral hvor motiverte eldre medarbeidere får muligheter til 

interessante arbeidsoppgaver frem til pensjonsalder.  

Bedriftene viser i tillegg at seniorpolitikk gjennomføres med å implementere en bedriftskultur 

som bevisstgjør seniorenes verdi i bedriften. Både DNV og Storebrand viser til viktigheten av 

ledernes rolle i å forme en kultur som legger til rette for en seniorpolitikk. Gjennom 

undersøkelsen i bedriftene kan det virke som at det å gjennomføre en god seniorpolitikk 

handler om å ha en helhetlig strategi på alle nivåer i bedriften. Både gjennom 

merkevarebygging, organisasjonskultur og å iverksette tiltak som bevisstgjør seniorenes 

verdi.  

Jeg har i denne oppgaven undersøkt fenomenet seniorpolitikk fra et perspektiv som vil kunne 

bidra til å belyse virksomhetens strategier rundt eldre medarbeidere i arbeidslivet. Employer 

branding er ett begrep som er lite utforsket innenfor organisasjonssosiologien. Med de 

utfordringene som bedrifter har rundt det å skaffe tilstrekkelig med arbeidskraft i ett 

konkurranseutsatt marked, vil markedsføring av bedriften som arbeidsgiver være et voksende 

fenomen. Samtidig vil behovet for å utnytte ressursene som eldre medarbeidere representerer 

med all sannsynlighet forsterkes i de kommende år. Denne oppgaven kan forhåpentligvis 

være med på å gi ett innblikk i hvordan virksomheter tenker helhetlig i forhold til å utnytte 

denne kapasiteten. Det er til syvende og sist et viktig gode for samfunnet at vi makter å belyse 

hvilke egenskaper seniorene bidrar med i arbeidslivet.  

Denne oppgaven har begrenset seg til å kun undersøke seniorpolitikk fra bedriftens ståsted. 

Videre ville det vært interessant å forsket på hvilken innvirkning en aktiv seniorpolitisk 

satsning har på de eldre medarbeiderne i bedriftene. Her ville vi kunne fått belyst betydningen 

av den psykologiske kontrakt og individenes identifisering med virksomhetene på en mer 

grundig måte. Seniorpolitikk handler i siste instans om relasjonen mellom virksomheten og de 

eldre medarbeiderne. Det vil være ett spennende forskningsstudiet for etterkommende 

studenter å undersøke mekanismene i skjæringspunktet mellom merkevarebygging av 

virksomhet og den psykologiske kontrakt, sett i lys av seniorpolitikk fra de eldre 

medarbeidernes individuelle ståsted. Det er mye som tyder på at oppmerksomheten rundt 

seniorpolitikk ikke vil avta i årene som kommer og da vil det være viktig med fremtidige 
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forskningsbidrag sett fra et aktørnivå. Seniorpolitikk handler nemlig i siste instans om 

individenes oppfatninger av sine muligheter i et arbeidsliv som har bruk for dem. 
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Vedlegg  

 

 

Gråstein det nye gullet? 

INTERVJUGUIDE 

 

- Forklare formålet med prosjektet.  

- Informert samtykke.  

 

Om bedriften 

 

- Fortell kort om organisasjonsstrukturen til virksomheten 

- Hvordan er HR-avdelingens posisjon i forhold til ledelsen? 

- Hva bygger deres HR-filosofi på? Hvorfor? 

- Hvordan er bedriftens visjoner og verdier?  

 

 

Om bakgrunnen for satsingen på seniorpolitikk? 

 

- Hva ligger til grunn for bedriftens rekrutteringskampanje rettet mot seniorer? 

- Hvorfor kampanje mot seniorer? 

- Hvilke egenskaper ser dere etter hos potensielle seniorer? 

- Hvorfor disse egenskapene? 
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- Hva er formålet med satsing på seniorpolitikk? 

- I utformingen og kartleggingen av deres behov, Hvilken informasjon har dere basert 

deres seniorpolitikk på? Hvilke teorier? Empiri? 

- Hvordan forholder virksomheten seg til AFP og pensjonsordninger? 

- På hvilken måte har avtalen om inkluderende arbeidsliv IA avtalen innvirkning på 

deres seniorpolitikk? 

  

- Kan du forklare og beskrive prosessen fra dere startet arbeidet med å satse på 

seniorpolitikk frem til kampanjen og tiltakene var utarbeidet? 

 

- Hvilke avdelinger i organisasjonen var involvert i utarbeidelsen av strategier rundt 

seniorpolitikk? På hvilke måter er ledelsen involvert? 

 

 

Hvordan Gjennomfører virksomheten seniorpolitikk? 

  

- Hva har dere gjort for å ha en vellykket seniorpolitikk? 

- Hvilke tiltak har dere? 

- Er disse tiltakene evaluert? 

- Hvordan gjennomførte dere rekrutteringskampanjen? Hva dreide kampanjen seg om 

og hvordan fungerte den? 

 

- Hva mener du er de viktigste mekanismene som ligger bak en vellykket 

seniorpolitikk? 

 

- Har dere ett bevisst forhold til merkevarebygging av virksomheten som arbeidsplass 

(Employer branding), og i så tilfelle på hvilken måte? 
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- Dere har ett senior trainee program. Hva består dette programmet av og hvordan 

gjennomføres det? 

 

- Hvilken rolle spiller HR avdelingen i prosesser rundt seniorpolitikk? Jeg tenker da på 

personalpolitiske tema som: 

 

   - Strategier for rekruttering 

- Karriereplanlegging og Kompetanseutvikling 

- Motivasjon og læring 

- Ledelsens betydning 

- Etter at nyansatte seniorer er rekruttert inn i virksomheten, Hvilke 

karrieremuligheter tilbys? 

 

- Hvilket forhold har dere til livs fase politikk i deres virksomhet?  

Hvilken rolle spiller livs fase politikk.  
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Vedlegg  

Kampen om den attraktive arbeidskraften 

Intervjuguide 

Denne intervjuguiden ble brukt i innsamlingen av empiri hos Storebrand som delvis 

supplerer datamaterialet i denne avhandlingen.  

 

Formål med prosjektet. 

Informert samtykke. 

Lydbånd? 

- Utdannelse 
- Tidligere erfaring 
- Antall år i virksomheten 
- Hvilken stilling har du i virksomheten?  
 

- Fortell kort om organisasjonsstrukturen til virksomheten 
o Hvordan er HR-avdelingens posisjon i forhold til ledelsen? 
 

- Hva bygges deres HR-filosofi på?  
o Hvorfor denne? 
 

- Har virksomheten en felles visjon og verdier?  
 

Tiltrekke 

- Hvem er ansvarlig for rekrutteringen i virksomheten? Evt hvem deltar i prosessen?  
 

- Har dere en spesiell målgruppe dere ønsker å ansette? Utdyp.  
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- Fortell om hvordan dere når ut til søkerne/målgruppen (annonser – hvor?, 
karrieredager – hvor?, internt, nettverk, annet) 

 

- Har dere forskjellige strategier til forskjellige målgrupper, evt stillinger? Begrunn. 
 

- Hvor mye ressurser bruker dere på rekruttering?  
 

- Hva er viktige egenskaper hos jobbsøkeren? Andre ting det legges vekt på?  
 

- Hvordan er søkermassen?  
 

- Får dere de kandidatene dere ønsker?  
  

- Hva opplever dere som vanskelig og hvilke utfordringer har dere for å skaffe dere 
den attraktive arbeidskraften?  

o Har dere strategier for å imøtekomme disse? Utdyp.  
 

- Hvordan opplever dere konkurransen fra andre i samme bransje i kampen om 
arbeidskraften? 

 

- Hva er forskjellene og likhetene mellom dere og konkurrentene?  
 

- Vet du hvilke strategier de har vedrørende rekruttering? Likheter og ulikheter.  
 

- Hvordan innvirker konkurrentenes strategi på deres egen strategi? 
 

Utvikle 

- Har dere tiltak for å utvikle de ansatte?  
o Hvilke? 
 

- Hva er bakgrunnen for tiltakene? (Virksomhetens visjon/ansattes ønsker) 
 



 76 

- Bruker bedriften mye ressurser på å utvikle de ansatte? (hvor mye tid?) 
 

- Hvem får benytte seg av tilbudet?  
 

- Hvordan er karrieremulighetene innad i virksomheten? 
 

- Fortell om erfaringene rundt tiltakene?  
o Positive 
o Negative.  
 

- Hva er utfordringene og problemene rundt tiltakene?  
 

- Er det planlagt eventuelle andre tiltak?   
 

Beholde 

- Hvem blir og hvem forsvinner? (aldersgrupper, kjønn, stillinger, etc) 
 

- Hva gjør dere for å beholde den attraktive arbeidskraften?  
 

- Fortell om hvorfor folk blir værende hos dere.  
o Hvordan er arbeidsmiljøet? 
o Har dere noen spesielle goder?  
o Finnes det noen fritidstilbud?  
o Hvordan er belønningssystemet?  
 

- Klarer dere å beholde de dere ønsker å beholde?  
o Eventuelle tiltak 
 

- Hva er utfordringene rundt det å beholde de gode arbeidstakerne? 
 

- Har dere medarbeiderundersøkelser? Hva er da funnene? 
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- Har dere medarbeidersamtaler?  
o Hyppighet 
o Med hvem 
o Fungerer de?  

 

Attraktivitet 

- Hvordan vil dere beskrive dere selv som en attraktiv arbeidsplass?  
o Internt  
o Eksternt 
 

- Hva gjør dere for å være en attraktiv arbeidsplass? Utdyp.  
 

- Hva er attraktiv arbeidskraft for dere?  
 

Hva mener du er forholdet mellom tiltrekke, utvikle og beholde den attraktive 

arbeidskraften?  

Hvilke av disse tre har mest fokus i virksomheten? Utdyp.  

Mener du det er et tilstrekkelig fokus på utfordringene rundt kampen om den attraktive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 



 78 

Dette er annonsene DNV brukte i rekrutteringskampanjen rettet mot eldre.  

 

 

Vedlegg 

Dette er annonsene Veritas brukte i rekrutteringskampanjen rettet mot eldre.  
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