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Hva kjennetegner en god 
og fremtidsrettet 
arbeidsgiver?

D
e to siste årene med korona har skapt 
et endret arbeidsliv. Mange eldre 
ansatte har fått smaken på hjemme-
kontor og mer fritid. Noen nedpriori-

terer arbeidet og pensjonerer seg tidligere enn 
planlagt. Samtidig viser forskning at halvparten 
av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte jobb. 
Hva bør arbeidsgivere gjøre for å tiltrekke og 
beholde kompetente medarbeidere? NHOs 
landsforening for kunnskaps- og teknologi-virk-
somheter, Abelia, har spurt et ekspertutvalg og 
samlet svarene i en rapport som gjengis og kom-
menteres i denne artikkel.

Store endringer
Det skjer for tiden store endringer i arbeidslivet, 
både i forhold til arbeidstid og arbeidssted. 
Teknologiske forbedringer gjør at man kan 
arbeide fra hytta eller andre steder når det måtte 
passe den enkelte. Samtidig skjer det store end-
ringer i samfunnet som pandemi, krig, globalise-
ring, klimaendringer og aldring. Mange eldre 
arbeidstakere stiller seg spørsmålet om verdien 
av det å arbeide framfor å ha mer fritid. 
Velstående eldre arbeidstakere vurderer tidlig 
pensjon, og særlig i de tilfeller de ikke føler seg 
verdsatt av arbeidsgiver. På den andre siden tren-
ger AS Norge flere hender som kan arbeide len-
ger. Dette stiller stadig større krav til fremtidens 
private og offentlige arbeidsgivere.

Abelia har stilt et ekspertutvalg følgende 
spørsmål:
n Klarer Norge å snu utviklingen i sysselset-
tingsgraden, øke avgangsalderen og inkludere 
flere i arbeid?
n Vil Norge klare å forsyne næringslivet og 
offentlig sektor med kompetent arbeidskraft 
framover?

n Vil digitaliseringen og automatiseringen føre 
til at det skapes flere eller færre jobber i Norge 
framover?
n Har vi forutsetningene og kompetansen som 
trengs for å lykkes med omstillingen?
n Kan utviklingen mot nye tilknytningsformer 
true den norske modellen?
n Hvordan kan den nye hybride arbeidshverda-
gen organiseres og vil denne nye fleksibiliteten 
føre til høyere produktivitet på sikt?

Svarene på spørsmålene avhenger i stor grad av 
hvordan framtidens arbeidsgivere vil innrette seg. 

Rapporten
I rapporten fremheves at en god og fremtidsret-
tet arbeidsgiver tilbyr en engasjerende og attrak-
tiv plass å jobbe for ansatte, der arbeidsgiver når 
sine egne mål, samtidig som man bidrar til sam-
funnsutviklingen og at samfunnets interesser iva-
retas. I dette ligger at arbeidsgiver må legge til 
rette for effektiv ressursbruk av arbeidskraften 
for å sikre høy produktivitet og verdiskaping for 
virksomheten. Dessuten er det av stor betydning 
at arbeidsgiver følger arbeidslivets spilleregler og 
tilbyr konkurransedyktige og ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår. I tillegg må gode arbeidsgivere se 
verdien i partssamarbeidet og den norske model-
len, herunder involvere tillitsvalgte og skape 
verdi av partssamarbeidet på arbeidsplassen med 
tett relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Rent konkret mener ekspertutvalget at gode og 
fremtidsrettede arbeidsgivere må utvise fleksibi-
litet for hjemmekontor, samtidig som gode kolle-
giale fellesskap opprettholdes. De ansatte må gis 
kontinuerlig muligheter for opplæring og kom-
petanseutvikling og sikres tillitsbasert ledelse og 
medbestemmelsesrett. I tillegg er fremtidens 
ansatte stadig mer opptatt av at arbeidsgiver set-

ter seg tydelige mål om samfunnsansvar og 
bærekraft.

Åtte kjennetegn
Ekspertutvalget konkluderer med at det er åtte 
kjennetegn som beskriver en god og fremtidsret-
tet arbeidsgiver. 

1 Hva kjennetegner en arbeidsgiver som 
har en eksperimenterende tilnærming 
til endring?

n Er i forkant av nye behov både blant  
arbeidstakere, kunder og samfunnet for øvrig.
n Er nyskapende, dynamisk og utforskende.
n Er klar for og forberedt på nye endringer  
hele tiden.
n Tar i bruk nye måter å jobbe på.
n Prøver og lærer av erfaringer.

2 En arbeidsgiver som utøver tillitsba-
sert ledelse rekrutterer, utvikler og 
beholder ledere som:

n Har høy relasjonell kompetanse.
n Ser hele mennesket og anerkjenner  
ulik kompetanse.
n Gir stor grad av autonomi i utførelsen av 
arbeidsoppgaver innenfor avklarte mål og  
forventninger.
n Unngår overdreven bruk av kontroll- 
mekanismer som bryter ned tilliten.
n Motiverer gjennom å bruke erfaring,  
eksponering og engasjement.
n Gir tilbakemelding, veileder og fasiliterer.

ALDER OG ARBEID

ERIK RÅD HERLOFSEN

Advokat med 
arbeidsrett som 
sitt spesialfelt. Var 
medlem av Statens 
seniorråd fra 2004–
2017 og har deltatt 
i flere debatter 
om alders-
diskriminering.

TILRETTELEGGER. 
En god arbeidsgiver 
legger bevisst til 
rette for et godt 
arbeidsmiljø og 
lykkelige ansatte.
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3 Hva kjennetegner en arbeidsgiver 
som legger til rette for mangfold og 
inkludering?

n Søker aktivt etter mangfold ved rekruttering.
n Ser verdien av alle medarbeiderne.
n Bruker mangfoldet aktivt som en ressurs.
n Erkjenner at alle er ulike og tilpasser for ulike 
bakgrunner og personlige utfordringer.
n Skaper og bruker en inkluderende beskrivelse 
av arbeidsplassen.

4 Hva kjennetegner en arbeidsgiver 
som tilbyr arbeid med mening?
n Tilbyr meningsfylte arbeidsoppgaver 

som er av betydning for andre, og setter dem inn 
i en større sammenheng.
n Skaper en kultur der de ansatte er stolte av 
virksomheten og forstår hvordan den enkelte 
bidrar til å nå virksomhetens mål.
n Viser at virksomheten bidrar til et miljømes-
sig, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunn.
n Har etiske retningslinjer for driften gjennom 
hele verdikjeden.

5 Hva kjennetegner en arbeidsgiver 
som skaper et arbeidsmiljø preget av 
psykologisk trygghet?

n Skaper trygghet til å være seg selv og bruke sin 
kompetanse.
n Legger til rette for gode kollegiale og faglige 
fellesskap.
n Har en kultur med respekt og toleranse for 
forskjeller.
n Viser at det er trygt å feile og vise svakhet.
n Har ledere som går foran og er åpne om egne 
styrker og svakheter.
n Skaper en god ytringskultur.

6 Hva kjennetegner en arbeidsgiver 
som tilrettelegger for en velfunge-
rende fleksibel arbeidsplass?

n Tilbyr fleksibilitet med hensyn til arbeidssted 
og arbeidstid.
n Tilrettelegger for balanse mellom jobb og 
fritid i ulike livsfaser.
n Tilbyr både gode digitale prosesser og verktøy, 
og kontorløsninger. 
n Har tilgang på sosiale møteplasser.
n Bidrar til trivsel i det fysiske arbeidsmiljøet.
n Styrer tilstedeværelse etter arbeidsoppgaver, 
samhandling og behovet for kulturbygging.

7 Hva kjennetegner en arbeidsgiver 
som investerer i kompetanse og 
ansattes utvikling?

n Tilbyr meningsfylte og utviklende  
arbeidsoppgaver.
n Tilrettelegger for ansattes utvikling (faglig, 
karrieremessig og personlig) i samsvar med  
virksomhetens strategi.
n Bygger en læringskultur og opplevelse  
av mestring.
n Muliggjør anvendelse av ny kompetanse.
n Bygger en langsiktig relasjon til sine ansatte.

8 Hva kjennetegner en arbeidsgiver som 
utvikler en plan for lengre arbeidsliv?
n Utvikler en plan for lengre arbeidsliv, 

hvor arbeidstakerne kan lære, bidra og verdsettes 
gjennom multiple karriereløp, hvor de veksler 
mellom arbeid, utdanningsløp og nye roller.
n Identifiserer hindre for et lengre arbeidsliv.
n Fremmer en kultur der det å skifte jobb både 
opp og ned av karrierestigen er mer normalt.
n Involverer tillitsvalgte og benytter partssamar-
beidet på arbeidsplassen i utvikling av planen for 
fleksible karriereløp.
Kilde: www.abelia.no/innsikt/fremtidsrettede-arbeidsgivere 
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IKKE NOK MED VELMENTE 
KLOKE ORD OG IDEER

Rapporten gir et godt overordnet innblikk hva som 
kreves av framtidens arbeidsgivere og bør være til 
stor hjelp i alle virksomheters strategiplanlegging. 
Det er imidlertid opp til hver enkelt arbeidsgiver å gi 
strategien et konkret innhold for sin virksomhet. Det 
er ikke nok med velmente og kloke ord og ideer om 
den ansatte ikke merker noen forskjell i sin hverdag. 
For eldre arbeidstakere vil det nok alltid være 
avgjørende om man trives med kollegaer og arbeids-
oppgaver og føler seg ønsket. To år med korona har 
fått mange eldre arbeidstakere til å verdsette tiden 
annerledes og må forventes å ville prioritere bort 
arbeidet om de har finansiell anledning til det og 
særlig om de mistrives på jobben. Alle arbeidsgivere 
bør derfor verdsette eldre arbeidstakere og sørge for 
å tilrettelegge for at kompetente og erfarne medar-
beidere forblir i virksomheten så lenge de ønsker og 
evner dette. 

«Tid er egentlig den eneste virkelige kapitalen et 
menneske har, og det eneste vedkommende ikke har 
råd til å miste.» 

– T. Edison


