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Nettverket
Tarja Tikkanen er forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og seniorrådgiver ved
Universitetet i Stavanger. Hun har bred forskningserfaring på spørsmål omkring livslang læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Hun har også forsket på effekten av skolereformer og innovasjonsarbeid.
Ingrid Caspersson er en aktiv og energisk 62-årig lærer som har vært en entusiastisk deltaker i Competence 50+
prosjektet. Hun fattet først interesse for eldre arbeidstakeres situasjon gjennom meningsbryting med eldre kolleger.
Bernhardur Gudmundsson, seniorborger, er viseformann i Islands statlige Råd for Aldring – rådgiver for
regjeringen. Han har universitetsgrader i teologi og massekommunikasjon og har lang erfaring i internasjonalt
media- og kirkearbeid.
Leif Emil Hansen er professor II ved Institutt for psykologi og læringsstudier ved Roskilde Universitet. Han har
forsket omkring lavt utdannedes muligheter i kunnskapssamfunnet, inkludert eldre arbeideres situasjon.
Raili Moilanen er dosent i administrasjon og ledelse ved Universitetet i Jyväskylä. Hun spesialiserer seg i age
management og har ledet utviklings- og forskningsprogrammer innenfor området identifikasjon og utnyttelse av
taus kunnskap.
Susanna Paloniemi arbeider som seniorforsker ved Institutt for læringsvitenskap ved Universitetet i Jyväskylä,
Finland. Hun forsker for tiden på arbeidsrelatert identitetsbygging blant eldre arbeidstakere og læring på arbeidsplassen
Hanne Randle er forsker ved avdeling for arbeidslivsvitenskap ved Universitetet i Karlstad. Hun driver nå særlig
forskning på bærekraftig arbeid, industrielle relasjoner, partnerskap og livslang læring. Hannes ambisjon er å
involvere praktikere i en felles læringsprosess.
Jon Kristoffer Sandvik er seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag. Han har i mange år arbeidet
med utvikling av seniorpolitikk i arbeidslivet - også på nasjonal basis gjennom engasjement ved Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Oppsummering
n OWN- nettverket ønsker å belyse og forbedre eldre arbeidstakeres situasjon gjennom å påpeke behovet for flere
utviklings- og valgmuligheter i arbeid, læring og aldring. For å ta et oppgjør med stigmatiserende sterotypier og
identifisere herskende ambivalenser innenfor dagens praksis og politikk, må vi lytte til eldre arbeidstakeres egne
synspunkter og initiativer.
OWN-nettverkets arbeid er basert på en antakelse om at et fundament av gjensidig respekt og annerkjennelse
mellom alle parter som berøres av dette feltet er nødvendig for fremgang. Slike parter kan være regjeringer,
nasjonalforsamlinger og lokale politiske organer, arbeidsgivere og partene i arbeidslivet, og tilbydere av ut
dannings- og opplæringsaktiviteter. I dette arbeidet ønsker nettverket å peke på at det finnes en gjenkjennbar og
positiv Nordisk dimensjon. I de Nordiske landene byr både arbeidsliv og utdanningssystem på verdier og praksis som
gir gode rammer og muligheter for eldre arbeidstakere til aktiv deltakelse i arbeidslivet og etter dette. Likevel kan det
påvises svakheter i den Nordiske modellen når det gjelder inkludering og like muligheter for de med små ressurser
– både innenfor arbeidsliv og utdanning. Vi har gitt noen anbefalte forslag til ytterligere tiltak som er nødvendige
for å fremme valg og muligheter for arbeid og læring også gjennom den senere del av livsløpet.
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Livslang læring og eldre arbeidstakere
n Faktorer som påvirker de valg en eldre arbeidstaker gjør, kan for eksempel være helsestatus, nivået på pensjonsinntekten, finansiell status, ektefelles evt. pensjoneringsplaner, forventninger og press fra foresatte og kolleger på
jobben, behovet for interaksjon og sosial deltakelse gjennom arbeid og arbeidsplassen m.m.. Bra pensjonsordninger, gode trygdeytelser ved helsesvikt og rettigheter m.h.t. grunnutdanning er eksempler på fordeler som borgere
i de Nordiske land nyter godt av. Folk ønsker å ha valgmuligheter gjennom livet, og elder arbeidstakere er ikke noe
unntak fra dette. De ønsker å ha valgmuligheter når det gjelder hvor og når de skal arbeide. Om de skal velge tidlig
avgang fra arbeidslivet, om de skal arbeide deltid eller heltid så lenge helsa tillater det og deres ferdigheter og kompetanse gjør dem attraktive på arbeidsplassen. Dette kan ses på som allmenmenneskelig jakt på ”det gode liv”.
I tillegg til å synliggjøre denne dimensjonen, er et underliggende spørsmål i vårt arbeid: I hvilken grad gir ”Den
Nordiske modellen” muligheter for å bruke livslang læring i den senere fase av yrkeslivet som et positivt grunnlag
for å forme et godt liv i jobben og etter.

Eldre i arbeid
n Også i de Nordiske lands kulturer finner vi fremherskende myter om eldre arbeidstakeres evner og ønsker m.h.t.
læring. Slike etablerte tankemønstre synes å prege vårt syn på eldre arbeidstakere i meget sterk grad. Forventninger
(eller mangel på samme) og press fra overordnete og kolleger på jobben og tilsvarende fra ektefelle, familie og
venner privat, influerer sterkt på eldre arbeidstakeres selvoppfatning og vurderinger.

Det er endringer på gang
n Til tross for ulikheter de Nordiske landene imellom,
kan det nok hevdes at selve rammeverket for disse
velferdsstatene og den Nordiske standard for voksenopplæring utgjør et solid fundament for deltakelse og
læring – også for eldre arbeidstakere. Vi har i de siste
årene sett endring i holdninger og praksis overfor eldre
arbeidstakere. Disse endringene kan være resultat av
langvarig opinionsbearbeiding fra påvirkningsagenter,
omfattende offentlige programmer (som for eksempel
”Avtalen om inkluderende arbeidsliv” i Norge), lovgivning (antidiskrimineringslover) og andre endringer som
påvirker individenes liv og livsløp. Dagens 60-åringer
har bedre helse, høyere utdanning, og andre erfaringer
m.h.t. involvering og medbestemmelse på arbeidsplassen, enn generasjonene før dem.

Partenes arbeid
n Tanken om læring og behovet for meningsfullt
arbeid har etterhvert blitt en del av avtaleverket mellom
arbeidslivets parter i alle de Nordiske landene. Men ikke
alle har – eller tar – mulighetene til fortsatt læring som
en del av karriereutviklingen.
Det hevdes at livslang læring har blitt det nye
satsingsområde for jobbsikkerhet på fagforeningens
agenda. “Lifelong learning is becoming as important an
entitlement for today’s employee as the right for a pension became in the past’ (ILO, 2003, p. 11). Men inntil
Ganske nylig har ikke det å forlenge yrkesdeltakelsen
vært noe sentralt tema hos disse organisasjonene (Tikkanen, 2006). Tradisjonelt har hovedfokus fra fagforeningene ligget på å forhandle fram kortere arbeidstid og gode ordninger for tidlig avgang. Selv om nok
erkjennelsen av behovet for å fremme lengre deltakelse

Positiv beskrivelse av eldre arbeidstakere

Studie

Positive beskrivelser

Ilmarinen
& Mertanen
(2005)

• strategisk tenking
• evne til å reflektere
• visdom
• helhetlig oppfatning
• lærevillighet
• engasjement i jobben
• arbeidserfaring

Julkunen (2003);
Julkunen &
Pärnänen (2005)

• erfaring
• kompetanse
• visdom
• pålitelighet
• høy arbeidsmoral

Juuti (2001)

• erfaring
• taus kunnskap

Perkiö-Mäkelä,
et al (2006)

Arbeidere fra 55 – 64 år:
• mer dedikert til det daglige arbeidet
enn yngre
• opplever jobbtilfredsstillelse oftere
enn yngre arbeidere

Ruoholinna
(2006)

• erfaring
• sterk proffesjonalitet
• høy arbeidsmoral
• mental styrke

Uotinen (1995)

• god mental funksjonsevne
• årvåkenhet
• aksjonsorientert

I denne tabellen viser vi at oppfatningen av eldre arbeidstakere har mange positive elementer. For en positiv
endring av arbeidslivet generelt, må vi støtte og fremme
slike oppfatninger og legge til rette for endret praksis.
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for eldre arbeidstakere nå er til stede, har organisasjonenes grasrotaktivitet på dette området vært svært beskjeden
(Tikkanen, 2008). Flere undersøkelser viser at fagforeningene er i en ”svært vanskelig stilling” med hensyn til disse
spørsmålene, men også at de bør utvikle klarere strategier som svar på demografiske utfordringer. Disse strategiene
må også kommmuniseres til medlemmene.

Hvordan kan partene i arbeidslivet delta i endringsprosessen
n I samtlige Nordiske land hard et vært gjennomført utviklingsprogram som beskriver aldersrelatert deltakelse i
arbeidslivsbaserte læringsaktiviteter. På dene siden har disse prosjektene vist at fagforeningens deltakelse kan forbedre resultatene – særlig blant ansatte med små ressurser. På den andre siden viser erfaringene at deltakelse fra
fagforeningen ikke automatisk garanterer suksess m.h.t. eldre arbeidstakeres involvering eller bedring av deres
situasjon. OWN-rapporten gjengir en del eksempler på prosjekter og aktiviteter med fagforeningsinvolvering.

Anbefalinger
1. I arbeidslivet Arbeidslivet er en viktig arena for læring. Utvikling av ferdigheter og kunnskap skjer for det meste
på arbeidplassen. Å tilrettelegge for læring kan styrke bedriftens økonomi – det er god business.
2. Tilbydere av læringsmuligheter må investere i eldre arbeidstakere som “lærere” som kan tilby kompetanse
for læring og utdanning med og for eldre arbeidstakere og deres spesielle behov.
3. Partene i arbeidslivet må fremme nye holdninger og tanker angående arbeid, læring og aldring gjennom å
legge til rette for fleksibilitet og diversitet i lærings- og arbeidsmuligheter i den senere del av arbeidskarrieren.
4. Eldre arbeidstakere må selv ta en aktiv rolle i denne sammenheng. Særlig gjelder dette overfor fagforeningene.
Man må etterspørre støtte til å fremme spesielle behov som kan skape flere valgmuligheter.
5. Media: Alle berørte parter bør forsyne media med gode eksempler og diskusjoner på tvers av generasjonsskiller
med tema ”aktiv aldring” i alle begrepets ulike dimensjoner og betydninger.
6. Nordisk Råd bør gi tyngde til de ulike regjeringers arbeid med å gjøre LLL til en levende realitet i sine respektive
land. Dette gjelder særlig å skape muligheter og partnerskap for fortsatt læring for eldre arbeidstakere. For dette
formålet foreslår vi opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidsliv/industri, læringsinstitusjoner og
partene i arbeidslivet.

Plan for videre arbeid:
n OWN planlegger å kontakte fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner i hvert av landene. Målet med dette er
å etablere en basis for samarbeid om aktiviteter og prosjekter som kan bidra til å endre tankemønstre og holdninger
overfor eldres deltaking i arbeidslivet. Spesielt ønsker vi å fremme livslang læring i arbeidslivet som et utviklingsområde.

OWN-rapporten finner du på: www.nordvux.net/
Flere kilder til informasjon på nordisk språk:
Norsk: www.seniorpolitikk.no, www.ssb.no, www.lo.no
Svensk: www.kau.se
Dank: www.lo.dk/senior
Finsk:
Icelandsk: http//50.felagsmalaraduneytid.is

