
Lang arbeidserfaring og høy produktivitet 
til tross: Arbeidstakere over 50 år sliter mer 
enn andre med å få ny jobb. Her får du 
ekspertenes tips til  jobbsøking.
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Det bekrefter eksperter VG har snakket med. Professor 
Reidar Mykletun ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved 
Universitetet i Stavanger har gått gjennom flere studier 
på feltet, og sier at lang erfaring ikke nødvendigvis er 
en fordel.

– Hvis man har mer enn 25 års erfaring fra arbeidslivet, 
så legges man ofte bare til side. Man blir ikke vurdert 
i det hele tatt, sier han. Han har gjort flere studier om 
arbeids- og organisasjonspsykologi og mener det fortsatt 
henger igjen fordommer om at personer fra 50-årene er
gamle og mindre produktive.

– Men i dag yter de eldre vanligvis minst like godt som 
de yngre. I tillegg er de er mer stabile, mer lojale og de 
skaper færre problemer på arbeidsplassen,
slår han fast.

I juni skrev VG at arbeidsledigheten blant nordmenn i 
50-årene har økt med 34 % de siste tre årene.

VG har snakket med fem arbeidstakere som har skiftet 
jobb etter fylte 50. Flere bekrefter at det var vanskelig å 
bli jobbsøker i denne alderen, men alle klarte det til slutt.

– God og stabil arbeidskraft

Økonom og forsker Knut Røed ved Frischsenteret for 
Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo 
sier at «eldre» i dag er veldig god og stabil arbeidskraft.

– Det er relativt få i denne gruppen som er arbeidsledige, 
men i motsetning til yngre arbeidstakere, hvor mange er 
arbeidsledige i en relativt kort periode hver, er trenden 
her at få personer går ledige over en lengre periode,
sier Røed.

Han sier at dette både kan skyldes at arbeidsgiverne er 
skeptiske til å ansette eldre, men også at de eldre selv i 
noen tilfeller er mer kresne og ikke ønsker å for eksempel 
gå ned i lønn.

Sissel Henriksen (64) hadde jobbet i forlagsbransjen i 
20 år da hun takket ja til sluttpakke og forlot jobben som 
markeds- og salgssjef ved Aschehoug forlag. Siden har 
hun byttet jobb to ganger.

Den daværende 51-åringen hadde lenge gått med en 
gründer i magen og bestemte seg for å ta sjansen.

– Mange påpekte at jeg tok en stor sjanse. Jeg visste 
ikke helt hva jeg ville drive med, men jeg visste at jeg 
ville jobbe med mennesker. Det var det jeg likte best med 
jobben som salgssjef, sier hun.
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Som selvstendig næringsdrivende  holdt hun foredrag  
og drev rådgiving, og hun ble raskt hyret inn av 
rådgivingsselskapet AS3. Selskapet skulle vise seg å bli 
hennes største kunde.

Etter ti år som innleid rådgiver ble hun tilbudt fast jobb i 
det samme selskapet. Da var Henriksen 61 år gammel.

– Det ble på en måte et nytt karriereskift. Jeg startet som 
leveranse- og sparringspartner, men nå har jeg begynt å 
jobbe direkte med karriereveiledning. Det kan jeg tenke 
meg å gjøre frem til jeg ikke orker å jobbe mer.

Tror mange kvier seg 
AS3 henvender seg mot bedrifter, og hyres vanligvis 
inn i en nedskjæringsfase som ønsker å tilby de ansatte 
karriereveiledning etter oppsigelsen. Henriksen tror 
mange eldre kvier seg for å slutte i jobben fordi de 
frykter at de ikke lenger er særlig attraktive.

– Noen ganger kan det også bli en 
selvoppfyllende profeti: Hvis de frykter ikke å 

få jobb på grunn av alderen så gir man fortere 
opp. Det er nok lett å tenke at «Ja, det var det jeg 

visste» etter bare noen få avslag.

Hadde troen 
Som 57-åring var Jofrid Erland (67) ferdig utdannet 
hjelpepleier. Nå jobber hun 60 prosent samtidig som 
hun utvikler sin egen bedrift. – Husk å få frem optimismen, 
da. Det er jo den som har drevet meg hele veien, sier 
Erland.

Hun har vært gjennom flere karriereskift i løpet av sitt 
yrkesaktive liv, men har alltid likt det hun har drevet med. 
Først var hun fotolaborant i 20 år, deretter begynte hun 
å jobbe i psykiatrien. – Mens jeg jobbet der tok jeg 
hjeplepleielinjen på videregående via nettstudier i håp 
om å få fast stilling. Men så kom det en lovendring som 
gjorde at alle som jobbet i psykiatrien måtte ha høyere 
utdanning. Det ble litt for krevende, forteller hun.

Erland fullførte imidlertid hjelpepleierstudiene. Da hun 
var ferdig med utdannelsen gikk hun forbi et sykehjem på 
den faste turstien sin i nærområdet ved Åsen i Stavanger.
Det viste seg å være en god idé, og hun fikk vikariat som 
hjelpepleier.

Senere ble det utlyst flere faste stillinger ved sykehjemmet, 
og drømmen om fast stilling på 50 prosent, som nå er 
blitt til 60, ble til virkelighet. For åtte år siden startet den 
ambisiøse Stavanger-kvinnen også sitt eget firma, Erland 
AS, som utvikler en absorbent til stomiposer.

– Jeg fikk ideen da min man fikk tykktarmskreft. I 
forbindelse med behandlingen fikk han utlagt tarm, 
og jeg fant ut at det ikke finnes noen tilstrekkelige 
hjelpemidler for å unngå at det lekker fra posene, sier 
Erland.

Jobbet systematisk 
Kirsti Aarseth var 60 år da hun mistet jobben sin, men så 
aldri på alderen som en hindring.

– Jeg hadde nok aldri sagt opp jobben selv, men da 
jeg først havnet i den situasjonen så var det egentlig litt 
spennende å se etter nye utfordringer. Nå tenker jeg 
tilbake på det som en positiv erfaring, sier 66-åringen.

Hun hadde jobbet som nettredaktør for Landsforeningen 
for hjerte- og lungesyke (LHL) i fem år da hun ble rammet 
av nedskjæringer i 2009.

Hun var arbeidsledig et halvt år, men «jobbet» likevel: 
– Jeg sjekket stillingsannonser på de relevante 
kanalene og lagde meg en liste over søknadsfrister 
og kontaktpersoner. Videre kontaktet jeg flere av 
arbeidsgiverne for å skille meg litt ut. For ikke å gå i 
surr noterte jeg det i listen hver gang jeg kontaktet noen. 
For å si det sånn: Det var faktisk en fulltidsjobb å være 
jobbsøker!

Aarseth fryktet aldri å forbli arbeidsledig. Den 
Kolsås-bosatte nordlendingen har bred erfaring med 
administrasjon og kommunikasjonsarbeid fra blant 
annet fylkesmannen i Finnmark, Universitetsforlaget og 
LHL. 

Dermed var hun blant de mest erfarne søkerne da 
hun ble tilbudt jobben som informasjonskonsulent ved 
Nordisk institutt for sjørett  (NIFS) ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tror det er viktig å holde seg oppdatert seg faglig. 
For min del var det mange arbeidsgivere som etterspurte 
kompetanse innenfor sosiale medier, så da skaffet jeg 
meg det ved å ta dem i bruk selv og gå på kurs, sier 
66-åringen som etter planen skal pensjonere seg neste 
år.

Søkte på fulltid
Da Per-Olav Opdahl (54) ble arbeidsløs som 52-åring, 
ble jobbsøkerprosessen en fulltidsjobb. Opdahl satt 
nemlig mellom syv og åtte timer hver dag og jobbet 
strukturert med søknadene.
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– Jeg lagde ukeplaner og førte en detaljert logg. Jeg 
noterte ned alle de stillingsutlysningene som jeg fant 
relevante og jobbet mye med hver søknad. Jeg ringte 
alltid til kontaktpersonen før jeg søkte, noterte ned 
og satte meg inn i hva slags kompetanse selskapet 
ønsket. Så jobbet jeg for å fremheve de egenskapene 
og den kompetansen som den enkelte arbeidsgiveren 
etterspurte, forteller han. 

Han ble tilbudt sluttpakke med karriererådgiving 
gjennom selskapet AS3 da han forlot sin forrige jobb 
som kvalitetsdirektør i et større firma. Etter seks måneders 
systematisk jobbsøking fikk han to tilbud på samme dag. 

Valget falt på en stilling som kunnskapsarkitekt for et 
større engieering-selskap.

– Nå jobber jeg i et faglig miljø rundt kunnskapsledelse. 
Jeg jobber for systematisk å fange og dele kunnskap 
ved å tilrettelegge IT-systemer og prosesser på tvers av 
prosjekter og mellom ulike fagmiljøer. Jeg har det bra 
på jobb, og jeg er veldig fornøyd med den fagretningen
jeg jobber med, sier han.

Han har nå jobbet for selskapet i halvannet år. På 
den tiden har han byttet til en lederstilling én gang, 
avdelingen har byttet divisjon, og kontorplass er byttet 
fire ganger.

Tok ny utdannelse
Roar Lundeby (60) har tre mastergrader og direktør-
erfaring. Likevel ble det vanskelig å få ny jobb da han 
ble arbeidsledig for to år siden.

Etter en stor nedbemanningsprosess sto den erfarne IT-
direktøren på bar bakke. Den daværende 58-åringen 
hadde allerede fullført tre mastergrader: En i økonomi, 
en i IT og en i administrasjon og ledelse. Likevel skulle det 
vise seg å bli vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet.

– Jeg søkte på mange jobber, men ble bare innkalt til 
intervju de gangene jeg «glemte» å oppgi alderen min. 
Men jeg kom aldri på noe intervju nummer to. Det var 
ingen som sa direkte til meg at det skyldtes alderen min, 
men noen var såpass ærlige at de sa det over telefon.

Ved en anledning fikk han medhold fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet om at han var aldersdiskriminert
i forbindelse med en ansettelsesprosess. 

Samtidig som han søkte jobber fullførte han Praktisk 
pedagogisk utdanning (PPU), som han hadde begynt på 
tidligere. Dette er en nødvendig utdannelse å ha for å
kunne bli fast ansatt som lektor i videregående skole. 
Det skulle vise seg å bli gull verdt for Lundeby: Da han 
begynte å søke på lærerjobber ble han raskt innkalt til 
intervju, og fikk jobb.

Lundeby sier at han trives godt i jobben som realfagslærer 
i Oslo, men innrømmer at de siste årene har vært en stor 
omstillingsprosess.

– Før jobbet jeg nesten bare med godt voksne folk. Nå 
er det unge mennesker som er «kundegruppen min». 
Rutinene og prosessene skiller seg betydelig fra privat 
til offentlig sektor og lønnsnivået er noe ganske annet, 
sier Lundeby.

8 JOBBSØKERTIPS
Her er tipsene fra ekspertene og de fem som har lykkes 
med å få ny jobb: 

1. Vis at du er tilpasningsdyktig.

2. Ikke spill for mye på at du har tiår med 
arbeidserfaring. Spill heller på erfaringen du har som 
er relevant for stillingen du søker.

3. Har du mistet jobben? Erkjenn at det er lov å være lei 
seg, men velg samtalepartner med omhu hvis du har 
negative ting å si om din tidligere arbeidsplass.

4. Bruk det nettverket du har skaffet deg gjennom årene. 
Hadde du en kollega som nå gjør noe spennende et 
annet sted? Slå på tråden og hør om de trenger noen 
nye. Husk at ikke alle stillinger blir utlyst på forhånd.

5. Ikke sitt på din høye hest og tro du er ferdig utlært. 
Hold deg oppdatert på ditt fagområde.

6. Jobb systematisk med jobbsøknader. Ring og vis 
interesse, og skill deg ut ved å fremheve den 
erfaringen og kompetansen som er viktig for den 
enkelte arbeidsgiver.

7. Tro på deg selv. Ikke gi opp etter noen få avslag.

8. Husk at aldersdiskriminering er ulovlig. Dersom du tror 
at du har blitt diskriminert på grunn av alder kan du 
kontakte Likestillings- og diskrimineringsforbundet. 
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