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Denne	 undersøgelse	 handler	 om	seniorpolitik	 på	det	private	 arbejdsmarked	
og	er	baseret	 på	et	kvalitativt	datamateriale.	

Undersøgelsen	 tegner	 et	billede	 af,	at	der	er	en	stor	interesse	 for	seniorpolitik	
blandt	 både	medarbejdere	 og	virksomheder.	 Det	betragtes	 som	relevant	 at	
rette	 initiativer	 mod	seniorer,	 som	både	kolleger	 og	ledere	 oplever	 som	en	
stor	 og	værdifuld	 ressource.	 Dog	eksisterer	 der	blandt	 deltagerne	 en	udbredt	
frygt	for,	 at	en	seniorpolitik	 vil	reducere	 seniorer	 til	 deres	alder	 og	på	den	
måde	virke	diskriminerende.	 En	livsfasepolitik,	 der	retter	 sig	mod	livssituation	
og	gælder	 for	alle	medarbejdere,	 vil	derfor	 i	mange	tilfælde	 være	at	
foretrække.

Seniorer	 bliver	 overordnet	 set	på	arbejdsmarkedet,	 enten	fordi	 de	har	lyst,	
eller	 fordi	 de	ikke	har	råd	til	at	holde	 op.	Seniorer,	 der	bliver,	 fordi	 de	har	lyst,	
kan	ud	fra	undersøgelsens	 datagrundlag	 opdeles	i	tre	 arketyper:	den	
rutinebaserede,	 den	udviklingsorienterede	 og	den	ubeslutsomme.	 Disse	tre	
arketyper	 præsenterer	 forskellige	 potentialer	 og	udfordringer	 for	
arbejdspladsen	 i	forhold	 til	at	støtte	 op	om	senioren	 og	fastholde	
vedkommende	 i	arbejdet	 så	længe	som	muligt.

Undersøgelsen	 afdækker	fire	forskellige	 årsager	til,	 at	seniorer	 forlader	
arbejdsmarkedet:	 fordi	 de	er	’klar	til	 at	gå	hjem’,	 fordi	 noget	ændrer	 sig	i	
privatlivet,	 fordi	 krop	eller	 psyke	siger	stop,	 eller	 fordi	 arbejdspladsen	 siger	
stop.	Hver	af	disse	stiller	 seniorerne	 i	forskellige	 situationer	 både	i	den	sidste	
tid	på	arbejdspladsen	 og	i	overgangen	 til	pensionslivet.	

Arbejdspladsen	 kan	med	fordel	 være	opmærksom	 på	de	forskellige	 behov,	der	
hos	seniorerne	 er	forbundet	 med	de	fire	 årsager.		

Undersøgelsen	 peger	 på,	at	god	seniorpolitik	 og	–praksis:
• ikke	nødvendigvis	 er	formaliseret,	 men	leves	og	prioriteres	 højt	 på	alle	

ledelsesniveauer
• giver	senioren	 overblik	 over	rettigheder	 og	muligheder
• skaber	indsigt	 i,	hvad	de	forskellige	 rettigheder	 og	muligheder	 kan	

indebære	 for	 senioren	 økonomisk,	 fagligt	og	socialt
• kræver	at	arbejdspladsen	 omsætter	 gode	intentioner	 til	fleksible	 rammer,	

der	gør	 det	muligt	for	 seniorpolitikken	 at	fungere	 i	praksis
• er	kendt	i	af	virksomheden	 og	ikke	kun	noget	en	enkelt	HR-medarbejder	

ved	noget	 om
• forudsætter	 en	tydelig	 ramme	for	dialog	om	alder	 og	fremtid
• tilbyder	 senioren	 en	fleksibel	arbejdshverdag	 tilpasset	 seniorens	

individuelle	 behov
• faciliterer en	glidende	 overgang	mellem	 arbejdsliv	 og	pensionsliv
• sikrer	 en	god	overlevering,	 så	senioren	 føler,	 at	hans/hendes	 kompetencer	

bliver	 brugt	og	anerkendt
• sørger	 for	at	et	langt	arbejdsliv	 rundes	 af	med	en	værdig	og	oprigtig	 afsked

Resumé
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Ældre	 Sagen	ønsker	at	understøtte,	 at	seniorer	 får	så	langt	 et	arbejdsliv,	 som	
de	selv	ønsker,	 og	at	de	trives	på	arbejdspladsen	 til	 den	dag,	de	stopper.	 Ældre	
Sagen	har	derfor	 bedt	Antropologerne	 undersøge,	 hvad	der	 skal	til	for,	 at	
seniorerne	 bliver	 i	arbejdet,	 og	hvad	arbejdspladserne	 gør	og	kan	gøre	for	at	
medvirke	til	 dette.	Undersøgelsen	 skal	inspirere	 og	føre	 til,	at	den	bedste	
praksis	for	fastholdelse	 af	seniorer	 udbredes.

Vi	bliver	 ældre	 og	ældre,	 og	pensionsalderen	 bliver	reguleret	 i	takt	med,	 at	
levetiden	 stiger.	Det	betyder,	 at	der	 fremover	 vil	være	en	større	 andel	 af,	det	
vi	i	dag	betragter	 som,	seniorer	 på	arbejdsmarkedet.	 Dette	 kræver,	at	
virksomhederne	 er	parate	 til	at	skabe	fleksible	rammer,	 der	støtter	 op	om,	at	
seniorer	 kan	blive	i	arbejdet,	 så	længe	som	de	selv	ønsker	det.

Denne	 rapport	 rummer	 dyb	viden	om	seniorpolitik,	 erfaringer	 og	praksisser	
relateret	 til	seniorer	 på	det	private	arbejdsmarked.	 Den	er	baseret	 på	
feltbesøg	 i	syv	virksomheder	 og	samtaler	 med	i	alt	57	mennesker:	 seniorer,	
HR-ansvarlige,	 ledere	 og	kolleger.
Rapporten	 består	 af	to	overordnede	 dele.	

Del	1	skitserer,	 hvad	en	’senior’	 er,	 hvad	seniorpolitik	 er,	 og	hvordan	 de	
deltagende	 seniorer	 og	virksomheder	 forholder	 sig	til	seniorpolitik	 og	alder.	
Herudover	 kortlægger	 del	1,	hvad	der	 får	seniorer	 til	at	blive	på	
arbejdsmarkedet,	 og	hvad	der	får	dem	til	 at	forlade	 det.	Afslutningsvis	 sættes	
der	i	del	1	fokus	på	overgangen	fra	arbejdsliv	 til	pensionsliv	 og	de	
problematikker,	 der	er	forbundet	 hermed.

Del	2	fokuserer	 på	syv	konkrete	praksisser	 relateret	 til	 seniorer	 i	de	
deltagende	 virksomheder:	 nær	 ledelse,	 jobskifte,	 rådgivning,	 nedsat	tid,	
arbejdsfunktion,	 afsked	og	tilknytning.	 Praksisserne	 er	både	resultater	 af	
nedskrevne	 seniorpolitikker	 og	initiativer,	 der	er	opstået	 uden	en	formaliseret	
ramme.	Under	 hver	praksis	skitseres	 fordele	 og	udfordringer	 for	henholdsvis	
medarbejder	 og	arbejdsplads.	 Praksissen	 illustreres	 med	empiriske	 eksempler,	
og	der	 peges	på	en	række	opmærksomhedspunkter	 for	 arbejdspladsen.

Alle	personer,	 der	 optræder	 i	rapporten,	 er	blevet	 tildelt	 et	alias,	som	sikrer	
deres	anonymitet,	 og	de	virksomheder,	 vi	har	besøgt,	 er	også	anonymiseret.

Med	ønsket	om	frugtbare	 drøftelser	 og	gode	nye	beslutninger	 hos	jer!

Indledning	

Ordet	 ’senior’	bruges	 i	de	deltagende	 virksomheder	 og	blandt	de	mennesker,	 vi	
har	 talt	med,	kun	sjældent	om	personer	og	primært	 i	forbindelse	med	begreber	
som	’seniorpolitik’,	 ’seniorordning’	og	 ’seniordage’.	 Ingen	af	deltagerne	 betegner	
sig	selv	 som	’seniorer’	 uden	for	undersøgelsens	 regi	 og	definerer	 sig	kun	yderst	
sjældent	ud	fra	deres	alder	 på	arbejdspladsen.	 Alligevel	 har	vi	 i	denne	 rapport	
valgt	at	bruge	betegnelsen	 ’senior’	om	medarbejdere	 over	57	år.	På	baggrund	 af	
undersøgelsens	 tematik	 og	 formål	er	det	nødvendigt	at	anvende	 et	begreb,	 der	
rummer	 og	adresserer	 medarbejdernes	 alder.	 Valget	 er	 faldet	på	’senior’,	 da	de	
negative	 konnotationer	 til	dette	 begreb	 er	 færre	end	til	 fx	’ældre	medarbejder’.
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Indsigterne	 i	denne	rapport	 bygger	på	et	stort	 datamateriale	 indsamlet	 ved	
hjælp	 af	etnografiske	 metoder.	 Etnografiske	 metoder	 bygger	på	
tilstedeværelse,	 dialog	og	observation	 og	stiller	 skarpt	på	hvorfor og	hvordan.	
Antropologerne	 har	altså	ikke	haft	som	formål	 at	’høste	 svar’	på	allerede	
formulerede	 spørgsmål,	 men	derimod	 igennem	 samtale	med	medarbejdere	
og	ledere	 at	komme	i	dybden	med	de	forskellige	 aspekter	af	seniorarbejdsliv	
og	seniorpolitik	 i	praksis.	Undersøgelsen	 er	baseret	 på	de	etnografiske	
metoder:	 semistrukturerede	 enkeltinterviews	 og	gruppeinterviews,	
designantropologiske	 øvelser	 samt	rundvisning.

Semistrukturerede	 enkeltinterviews	 og	gruppeinterviews	 er	 interviews,	 der	
struktureres	 omkring	 en	tematisk	spørgeliste,	 men	forløber	 som	en	åben	
samtale,	 hvor	antropologen	 spørger	 ind	til	 interessante	 pointer	 og	tematikker,	
der	dukker	op	undervejs	 i	samtalen.	Enkeltinterviews	 foregår	en-til-en	 og	
giver	mulighed	 for	at	gå	i	dybden	med	en	enkelt	persons	 erfaringer	 og	
oplevelser	 i	et	fortroligt	 rum.	Gruppeinterviews,	 med	en	mindre	 gruppe	
deltagere,	 gør	det	muligt	 at	komme	hurtigt	 ind	 til	kernen	 af	et	tema,	idet	
deltagerne	 forholder	 sig	til	 hinandens	 oplevelser	 og	går	i	dialog	med	hinanden.

Designantropologiske	 øvelser	sætter	samtaleemnerne	 i	spil	på	en	ny	og	
kreativ	måde	og	åbner	 op	for	nye	erkendelser,	 anekdoter	 og	ønsker	i	
deltagernes	 refleksion	 over	emnerne.	Vi	har	bl.a.	brugt	 en	forløbsrejse,	 som	er	
et	godt	værktøj	til	 at	konkretisere	 et	forløb	 og	give	et	visuelt	overblik	 over	
konkrete	 situationer	 og	udfordringer.	 Forløbsrejsen	 har	været	særligt	 brugbar

i	forhold	 til	 at	synliggøre,	 hvordan	de	sidste	 år	på	arbejdsmarkedet	 former	 sig	
for	de	forskellige	 deltagere,	 og	hvordan	 arbejdspladserne	 i	undersøgelsen	
skaber	forskellige	 rammer	 for	overgangen	til	 pensionslivet.

Rundvisning indebærer,	 at	deltageren	 viser	antropologen	 rundt	 i	hans/hendes	
kontekst,	 hvilket	i	denne	 undersøgelse	 vil	sige	på	hans/hendes	 arbejdsplads.	
Når	deltageren	 viser	rammerne	 om	sin	arbejdshverdag,	 åbnes	der	 for	en	
forståelse	 af	vaner	og	måder	at	gøre	ting	på,	som	typisk	ikke	fremgår	 af	et	
interview.	 Rundvisningen	 er	god	til	at	fokusere	 de	historier,	 erfaringer	 og	
stemninger,	 der	knytter	 sig	til	 de	fysiske	omgivelser,	 og	giver	på	den	måde	en	
konkret	og	dyb	indsigt	i	arbejdskultur	 og	arbejdsmiljø.

Etnografisk	metode	skaber	dyb	indsigt	i	seniorers	arbejdsliv	og	seniorpolitik	i	praksis
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Ældre	 Sagen	og	Antropologerne	 har	 valgt	at	fokusere	 denne	 undersøgelse	 på	
det	private	 arbejdsmarked	 ud	fra	den	tese,	at	seniorpolitikker	 er	mindre	
udbredte	 og	mindre	 strukturerede	 på	private	 arbejdspladser	 end	 på	offentlige	
arbejdspladser,	 eftersom	 offentlige	 ansættelser	 er	styret	af	overenskomster	
og	aftaler.	 Dataindsamlingen	 er	derfor	 primært	 foregået	 i	syv	private	
virksomheder.	 De	deltagende	 virksomheder	 har	 forskellig	 størrelse,	 virker	
inden	 for	forskellige	 brancher	 og	har	medarbejdere	 med	forskelligt	
uddannelsesniveau.	

I	hver	virksomhed	 har	Antropologerne	 talt	 med:
• Medarbejdere	 over	57	år
• HR-ansvarlige
• Ledere
• Yngre	kolleger

Udover	 de	syv	virksomhedsbesøg	 har	Antropologerne	 foretaget	 to	
gruppeinterviews:	 ét	med	seniorer,	 der	allerede	 har	 forladt	 arbejdsmarkedet	
frivilligt	 eller	ufrivilligt,	 og	ét	med	seniorer,	 der	 er	erhvervsaktive.	Disse	
interviews	 fokuserede	 især	på	seniorernes	 personlige	 oplevelser	 med	
overgangen	fra	arbejdsliv	 til	pensionsliv.

Der	indgår	 empiri	 fra	både	virksomhedsbesøg	 og	gruppeinterviews	 i	
rapporten.

Undersøgelsen	stiller	skarpt	på	seniorpolitik	og	–praksis	i	private	virksomheder	

7
ledere

8
HR-ansvarlige

30
medarbejdere 

over 57 år

12
kolleger

Rapporten	 baserer	sig	på	interviews	 med	 57	mennesker
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Stor	vidensvirksomhed
• 5000+	ansatte
• Ca.	18%	seniorer	 i	den	afdeling	

vi	har	besøgt
• Alle	medarbejdere	 har	som	

minimum	 en	
erhvervsuddannelse

• Mange	medarbejdere	 har	
tilbragt	 hele	 deres	arbejdsliv	 i	
virksomheden

• Seniorpolitik	 fra	60	år
• Værdibåret	 virksomhed	 hvor	

finansiel	 service	 er	i	centrum

Stor	produktionsvirksomhed
• 1000+ ansatte
• Ca.	40%	seniorer	 i	den	afdeling	 vi	

har	besøgt
• 80%	timelønnede	 medarbejdere	

og	20%	 funktionærer	 	
• Gennemsnitlig	 anciennitet	 er	

10,8	 år
• Seniorpolitik	 fra	55 år
• Virksomhed	 hvor	kvalitet	og	

effektivitet	 er	i	centrum

7	virksomhedsbesøg	og	2	gruppeinterviews

Stor	transportvirksomhed
• 3000+	ansatte
• Ca.	21%	seniorer
• Mange	ufaglærte	 medarbejdere,	

både	fastansatte	 og	
timelønnede

• Gennemsnitlig	 anciennitet	 er	8	
år*

• Seniorpolitik	 fra	60	år
• Serviceorienteret	 virksomhed	

hvor	socialt	 ansvar	er	i	centrum

Stor	salgsvirksomhed
• 500+	ansatte
• Ca.	8%	seniorer
• 17%	timelønnede	 medarbejdere	

og	83%	 funktionærer
• Gennemsnitlig	 anciennitet	 er	

7,16	 år
• Ingen	formaliseret	 seniorpolitik
• Omkostningsbevidst	 virksomhed	

hvor	support	 og	service er	i	
centrum

*Nogle	 virksomheder	 har	oplyst	 konkrete	
tal,	andre	har	 vurderet	ud	 fra	høj,	mellem	
og	lav	anciennitet	
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Mellemstor	 håndværksvirksomhed
• 250+	ansatte
• Ca.	10%	seniorer
• Mange	fastansatte	 på	

funktionærlignende	 vilkår
• Mange	medarbejdere	 med	høj	

anciennitet	
• Ingen	seniorpolitik	 og	intet	

pensionskrav
• Familieejet	 virksomhed	 hvor	

nærhed	 og	tillid	 er	i	centrum

Mellemstor	 vidensvirksomhed
• 250+	ansatte
• Ca.	10%	seniorer
• 60%	akademikere	og	40%	HK-

uddannede
• Gennemsnitlig	 anciennitet	 er	10	

år
• Ingen	formaliseret	 seniorpolitik
• Interesseorganisation	 hvor	

oplysning	 og	salg	er	 i	centrum

Mellemstor	 salgsvirksomhed
• 250+ ansatte
• Ca.	8%	seniorer
• 80%	ufaglærte	 eller	 med	

håndværksmæssig	baggrund	 og	
20%	HK-uddannede

• Gennemsnitlig	 anciennitet	 er	6,7	
år

• Seniorpolitik	 fra	62	år	
• Familieejet	 virksomhed	med	

fokus	på	personlig	 og	synlig	
ledelse

2	gruppeinterviews
• 8	personer,	 der	har	forladt	

arbejdsmarkedet	 inden	 for	 de	
sidste	3	år

• 8	erhvervsaktive	personer
• Både	højt- og	lavtuddannede
• Omkring	halvdelen	 af	deltagerne	

arbejder	 eller	 har	arbejdet	 i	det	
offentlige,	 den	anden	halvdel	 i	
det	private

• Nogle	 har	forladt	
arbejdsmarkedet	 frivilligt,	 andre	
mere	eller	 mindre	 tvunget
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Del	1
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I	dette	kapitel	kortlægges,	hvad	det	vil	sige	at	være	’senior ’	på	
arbejdsmarkedet.	Desuden	opridses	de	deltagende	
virksomheders,	de	yngre	kollegers	og	seniorernes	generelle	
værdisætning	af	seniorer	på	arbejdsmarkedet.

Denne	undersøgelse	handler	om	seniorer	og	seniorpolitik,	
men	begrebet	’senior ’	bruges	sjældent	af	seniorerne	selv,	og	
mange	af	de	deltagende	 virksomheder	tøver	med	at	anvende	
begrebet.	Det	er	derfor	nødvendigt	med	et	bredere	blik	på	det	
at	være	senior	på	arbejdsmarkedet.	

Seniorer:	Hvad	er	det	og	hvem	er	de?
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Der	findes	 ikke	en	officiel	 definition	 af,	hvornår	 en	medarbejder	 på	
arbejdsmarkedet	 bliver	 senior.	 Der	er	forskellig	 opfattelse	 af	betegnelsen	
’senior’,	 ’seniormedarbejder’	 og	’seniorpolitik’.

Ældre	 Sagen	anbefaler	 seniorer	 på	arbejdsmarkedet	 at	begynde	at	forberede	
sig	på	et	liv	uden	 for	arbejdsmarkedet	 fem	år	før,	 at	de	kan	forlade	 det.	Ældre	
Sagen	har	derfor	 til	denne	 undersøgelse	 valgt	at	definere	 ’seniorer’	 som	
personer,	 der	 er	fem	år	fra	at	kunne	forlade	 arbejdsmarkedet.	 Med	de	
nuværende	 regler	 vil	det	sige	personer	 på	57+	år,	som	tidligst	 vil	kunne	 gå	på	
efterløn	 som	62-årige.	Med	ændringerne	 i	pensionsalderen	 bliver	 begrebet	
mere	flydende,	 for	hvornår	 er	man	egentlig	senior	 på	arbejdsmarkedet?	
Hvornår	 har	man	ret	til	 eller	 behov	for	ændrede	 arbejdsvilkår	 som	følge	af	sin	
alder,	 og	hvornår	 og	hvordan	 stopper	 man	sit	arbejdsliv?	

Med	denne	kvalitative	undersøgelses	 fokus	på	seniorpolitik	 rettes	 det	
analytiske	blik,	samt	formidlingen	 af	ny	viden	om	emnet,	 mod	det	 at	blive	og	
være	’senior’	 på	det	private	 arbejdsmarked.	

For	at	forstå,	 hvad	der	 er	på	spil,	 er	det	nødvendigt	 med	et	både	bredt	 og	dybt	
perspektiv.	Seniorerne	 er	nemlig	 ikke	kun	seniorer.	 De	er	medarbejdere	 og	
mennesker,	 og	alderen	 påvirker	mennesker	 forskelligt.	 Den	præger	 og	får	
konsekvenser	for	 forskellige	 aspekter	af	menneskers	 liv.	På	de	følgende	sider	
kortlægges,	 hvad	det	vil	sige	at	blive	og	være	senior	 på	arbejdsmarkedet.	 Vi	
tager	udgangspunkt	 i	tre	dimensioner:	 senior,	 medarbejder	 og	menneske.

En	senior	er	en	medarbejder	og	et	menneske

SENIOR

MEDARBEJDER

MENNESKE
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At	blive senior	 kickstartes	 af	aldersbetingede	 rettigheder	
Nogle	 virksomheder	 og	overenskomster	 giver	særlige	rettigheder,	 som	træder	
automatisk	 i	kraft	qua	medarbejderens	 alder.	Fx	kan	60	år	udløse	 fem	ekstra	
feriedage,	 såkaldte	seniordage,	 om	året.	Med	de	aldersbetingede	 rettigheder	
bliver	 medarbejderen	 placeret	 i	seniorkategorien	 i	virksomheden.	

At	blive	 senior	 er	en	glidende	 overgang
På	trods	 af	aldersbetingede	 rettigheder	 er det	i	praksis	en	glidende	 overgang	
at	blive	senior.	Det	skyldes	blandt	 andet,	 at	virksomhederne	 generelt	 ikke	
ønsker	at	forholde	 sig	til	 medarbejderne	 alene	ud	fra	et	alderskriterium,	 fordi	
der	er	så	stor	forskel	 på	seniorernes	 individuelle	 præstationer.	 At	være	senior	
på	papiret	 er	altså	ikke	ensbetydende	med,	 at	virksomheden	 betragter	 med-
arbejderen	 som	en	’gammel’	 medarbejder,	 der	skal	tages	særlige	hensyn	til.

Begrebet	'senior’	 er	ikke	accepteret	 og	brugt	blandt	 de	såkaldte	 seniorer
Undersøgelsens	 deltagere	 betegner	 generelt	 ikke	sig	selv	som	seniorer.	
Enkelte	deltagere	 anlægger	ligefrem	 en	ironisk	 og	højtidelig	 tone,	 når	de	
omtaler	 sig	selv	som	seniorer	 i	forbindelse	 med	interviewet	 til	 undersøgelsen.	
I	stedet	 identificerer	 de	sig	med	at	være	medarbejder,	 kollega,	med	deres	
jobtitel	 eller	 faglighed.	Af	samme	grund	er	 det	svært	for	flere	 af	deltagerne	 at	
tage	dialogen	med	deres	 nærmeste	 leder	om	forestillinger	 og	ønsker	til	
seniorarbejdslivet	 og	dermed	 sætte	deres	 alder	på	dagsordenen.

Senioren ’bliver	til’

”Jeg	ved	ikke,	om	jeg	synes,	at	jeg	hører	til	i	sådan	et	gammelt	
selskab…”

Jens,	59	år,	medarbejder

”Vi	har	ikke	gjort	noget	for	at	identificere	seniorerne	i	virksomheden.	
Det	er	det,	vi	kan	gøre	nu,	når	vi	bliver	enige	om	en	seniorpolitik.	Så	vil	
der	jo	være	et	eller	andet	tiltag,	som	gør,	at	man	får	et	prik	på	et	eller	
andet	tidspunkt	i	en	eller	anden	alder,	og	så	er	man	ligesom	med	i	den	
der	del	af	virksomheden,	som	vi	kalder	seniorer.”

Vibeke,	 59	år,	HR

”Jeg	opfatter	seniorerne	på	lige	fod	med	alle	andre.	De	er	udsat	for	lige	
så	høje	performancekrav.	Der	er	store	krav	til	os	her.	Vi	har	nogle	
kerneværdier,	man	skal	følge	for	at	være	en	god	medarbejder.”	

Hanne,	47	år,	HR,
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En	senior	er	en	erfaren	medarbejder
Seniorens	 mangeårig	erfaring	 er	 ofte	guld	værd	for	virksomhedens	
sammenhængskraft.	Det	 skyldes,	at	senioren	 er	en	videnstung og	
kulturbærende	 medarbejder,	 der	kender	 sit	fagområde	og	virksomhedens	
samarbejdspartnere,	 arbejdsgange	 og	historik	 særdeles	godt.	Erfaringen	 er	
betydningsfuld,	 når	nyansatte	skal	lære	 ’håndværket’	 og	kulturen	 i	
virksomheden	 at	kende.	

En	senior er	ofte	 en	fleksibel	 medarbejder
Senioren	 opfattes	 ofte	af	virksomheden	 som	en	fleksibel	og	stabil	
medarbejder,	 der	overholder	 mødetider	 og	har	en	stor	 loyalitet	 over	for	
virksomheden.	 Senioren	 har	ingen	små	børn,	 der	 skal	hentes	 eller	passes,	 når	
de	er	syge,	og	har	derfor	 større	 mulighed	 for	at	møde	ind	 på	skæve	
tidspunkter.	 Senioren	 kan	dog	også	i	nogle	tilfælde	 opleves	som	en	ufleksibel	
medarbejder,	 der	har	 svært	ved	at	give	opgaver	fra	sig,	indstille	 sig	på	nye	
arbejdsgange	 eller	 lære	nye	systemer	 at	kende.

En	senior	har	oftest	 været	i	virksomheden	 længe
En	stor	del	af	seniorerne	 har	været	mange	år	i	den	samme	virksomhed.	Med	
den	høje	 anciennitet	 følger	 en	central	 position	 i	virksomheden.	 Seniorerne	
oplever	 at	få	særstatus	og	have	”fast	grund	 under	 fødderne”,	 som	en	senior
udtrykker	 det,	og	det	betyder,	 at	de	har	nemmere	 ved	at	slå	i	bordet	 og	stille	
krav.	Ofte	har	 de	større	 mulighed	 for	at	få	indflydelse	 på	beslutninger	
vedrørende	 egen	arbejdssituation	 og	virksomhedens	 drift.

Senioren	som	medarbejder er	erfaren,	ofte	fleksibel	og	har	høj	anciennitet

“Jeg	har	været	i	afdelingen	siden	1981	og	er	nok	den	ældste.	Jeg	er	nok,	
den	der	har	været	der	længst,	men	min	chef	har	også	været	der	længe.	
Han	kom	et	år	efter,	at	jeg	kom.	Han	og	jeg	sidder	og	taler	om	gamle	
dage,	og	’kan	du	huske	det	og	det’.”

Anders,	59	år,	medarbejder

“Det	koster	at	få	startet	nye	medarbejdere	op.	Jo	flere	folk	man	kan	
beholde	oppe	i	alderen,	jo	bedre.	De	kører	og	yder	en	service,	som	de	
har	gjort	i	mange	år.	De	er	rutinerede.	Det	er	guld	værd.	Det	er	et	job,	
du	sagtens	kan	bestride,	lige	meget	hvor	gammel	du	er.”

Ahmed,	 48	år,	leder

”Jeg	kører	til	Jylland	i	forbindelse	med	arbejdet	to	dage	stort	set	hver	
uge.	Førhen	kørte	jeg	tit	ud	og	hjem	samme	dag	for	at	komme	hjem	til	
familien,	da	børnene	var	små.	Jeg	har	jo	voksne	børn	i	dag,	så	det	er	
ikke	noget	problem	længere.	Dengang	var	det	noget	mere	stressende	og	
noget	mere	presset	at	nå	det	hele.	Det	er	det	jo	ikke	i	dag.	Jeg	har	ikke	
nogen	klokkestreng,	jeg	hænger	i.”

Torben,	 62	år,	medarbejder
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En	senior	er	et	 menneske,	hvis	krop	er	i	forvandling
Senioren	 kan	som	følge	af	mange	års	slitage	døje	 med	kroniske	smerter	 i	fx	
knæ	og	ryg,	og	mange	oplever	at	blive	hurtigere	 trætte	 end	tidligere.	 Det	kan	
påvirke	den	fysiske	formåen	 og	det	psykiske	overskud	i	en	sådan	grad,	 at	det	
går	ud	over	seniorens	 generelle	 trivsel	 på	arbejdspladsen.	 Nogle	 kolleger	 og	
chefer	 er	gode	til	at	læse	seniorens	 krop	og	vise	hensyn	ved	fx	at	tage	det	
tunge	slæb	og	skåne	vedkommende	 for	særligt	 stressende	 vagter	og	
natarbejde.

En	senior	er	et	 menneske,	der	spejler	sig	i	jævnaldrende
Når	venner,	 bekendte	og	partnere	 begynder	 at	tale	om	pension	 eller	 går	på	
pension,	 sætter	det	 naturligt	 tankerne	 i	gang	hos	senioren	 omkring	 den	sidste	
tid	på	arbejdsmarkedet,	 og	på	hvordan	 livet	bliver	 herefter.	 Senioren	 hører	
ofte	om	seniorrettigheder	 og	-muligheder	 gennem	omgangskredsen	 og	lader	
sig	inspirere	 af	denne	viden.	

En	senior	er	et	 menneske,	der	kan	føle	 sig	gammel	 og	ung	på	samme	 tid
Kroppens	 ydeevne	og	sindets	 lethed	 følges	ikke	nødvendigvis	 ad	i	vadestedet	
mellem	 arbejdsliv	 og	pensionsliv.	 Bare	 fordi	 alderen	 siger,	 at	man	er	et	
’gammelt’	 menneske,	 er	det	ikke	ensbetydende	 med,	at	man	føler	 sig	gammel,	
og	ofte	 føler	 senioren	 sig	gammel	i	nogle	sammenhænge	 og	ung	i	andre.	Om	
senioren	 af	sine	kolleger	 opfattes	som	gammel	hænger	i	høj	 grad	sammen	
med,	hvordan	 han/hun	 holder	 sig	og	klæder	sig,	og	hvilken	livsstil	 senioren	
fører	 uden	 for	arbejdet.

Senioren	er	også	et	menneske med	en	krop	og	et	privatliv

”Hvis	jeg	var	gået	ned	på	29,6	timer,	havde	jeg	kunnet	få	deltidsefter-
løn	den	sidste	dag	om	ugen.	Det	gjorde	jeg	ikke.	På	det	tidspunkt	vidste	
jeg	det	ikke.	En	kammerat	gjorde	mig	senere	opmærksom	på	det.”

Arne,	 65	år,	medarbejder	

”Vi	går	og	passer	på	dem,	som	er	lidt	ældre.	Jeg	har	en	kollega,	der	fik	
en	bypassoperation.	Når	jeg	arbejder	sammen	med	ham,	så	passer	jeg	
lidt	på	ham.	Han	kan	ikke	tage	helt	så	meget	fat	længere.	Hvis	man	er	
sammen	med	én,	som	er	meget	ældre,	siger	jeg:	’Den	skal	jeg	nok	tage	
– jeg	kravler	ind	her’.”

Thomas,	51	år,	kollega

”Når	du	møder	folk	på	gaden,	som	du	ikke	har	set	i	noget	tid,	er	det	
første	de	spørger	om:	‘Arbejder	du	stadigvæk,	eller	er	du	stoppet?’.	Det	
var	der	ikke	nogen,	der	spurgte	om	for	ti	år	siden.	Det	er	hele	tiden	den	
der	med,	at	du	bliver	konfronteret	med	det.	Alle	de	ting	du	taler	med	
venner	og	bekendte	om	har	også	ændret	sig.	Nu	er	det	ikke	længere	om	
små	børn,	men	hvad	har	du	så	planer	om,	når	du	skal	stoppe.”

Linda,	64	år,	medarbejder
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Seniorerne	 i	undersøgelsen	 oplever,	 at	de	har	 masser	at	byde	ind	med,	 og	for	
dem	betyder	 det	meget,	at	de	føler,	 at	deres	kompetencer	 bliver	 brugt	
konstruktivt	 og	anerkendt.	De	finder	 glæde	ved	og	oplever	 stolthed	 over	at	
øse	ud	af	deres	 opbyggede	erfaring	 og	viden,	 uanset	 om	det	er	 direkte	i	
relation	 til	kolleger,	 til	 arbejdspladsen	 generelt	 eller	 i	anden	 sammenhæng.
Flere	af	undersøgelsens	 pensionerede	 deltagere	 italesætter,	 at	de	oplever	 det	
som	spild	af	ressourcer,	 at	deres	 erfaring	 og	viden	ikke	bruges	 efter,	 at	de	har	
forladt	 arbejdsmarkedet.	 Dette	 efterlader	 dem	med	en	vis	frustration	 og	
sætter	 tanker	i	gang	hos	dem	om,	hvordan	 de	kan	finde	 andre	og	nye	måder	
at	sætte	deres	erfaring	 i	spil	på.

Den	grundlæggende	værdisætning	af	seniorer	er	høj

”Jeg	synes,	at	det	er	utrolig	interessant	at	blive	den	alder,	vi	har.	Jeg	har	
så	meget,	synes	jeg	selv,	inde	i	mit	hoved,	som	ikke	bliver	brugt	til	noget	
som	helst.	Det	er	den	frustration	man	sidder	inde	med	som	gammel,	
erfaren	person.	Jeg	går	sådan	og	spekulerer	over,	hvordan	man	kan	
bruges.	Alle	de	fingre	jeg	har	haft	nede	i	bolledejen	i	40	år.	Det	
frustrerer	mig.	Så	sidder	der	sådan	en	mængde	starutter,	der	ikke	har	
den	store	erfaring.”

Ingrid,	67	år,	pensionist

”Jeg	tænker,	hold	da	op,	det	her	samfund	spilder	mange	ressourcer.	Jeg	
kunne	nok	ikke	arbejde	37	timer,	men	15	timer	kunne	jeg	godt	klare.”

Stig,	65	år,	pensionist

”Jeg	har	en	vis	ro	ved	at	have	erfaring.	Grundprodukterne	kender	jeg.	
Jeg	har	det	på	rygsøjlen	og	har	overskud	til	at	dele	ud	og	hjælpe	de	
nye.”

Rie,	61	år,	medarbejder
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De	yngre	kolleger,	 der	 har	deltaget	i	undersøgelsen, oplever	 generelt	
diversiteten	 i	alder	som	en	styrke	for	både	virksomheden	 og	dem	selv.	Alder	
er	ikke	noget,	 de	tænker	over	i	dagligdagen.	Hvem,	man	kommer	godt	ud	af	
det	med	socialt,	 handler	 mere	om	personlighed	 end	om	alder,	 og	i	forhold	 til	
samarbejde	 vægtes	erfaring	 og	viden	højere	 end	 alder.	De	yngre	kolleger	 i	
undersøgelsen	 nyder	 godt	af	sparring	 med	deres	 ældre	og	mere	erfarne	
kolleger	 og	sætter	 samtidig	en	ære	i	at	udfordre	 det,	 de	af	og	til	oplever	 som	
en	’plejer-mentalitet’	 hos	deres	ældre	 kolleger.	I	flere	 af	undersøgelsens	
deltagende	 virksomheder	 benytter	 man	sig	af	sidemandsoplæring	 eller	
”morfar-ordning”,	 som	en	virksomhed	 betegner	 det,	 hvor	erfarne	
medarbejdere	 lærer	kolleger	 alle	”cowboytricksene”	 fagligt	og	i	forhold	 til	
kulturen	 på	arbejdspladsen.

Virksomhederne i	undersøgelsen	 har	den	grundantagelse,	 at	seniorer	 har	
meget	og	andet	 at	bidrage	 med	end	deres	 yngre	kolleger.	 Hvor	yngre	
medarbejdere	 kommer	med	nyeste	viden	mere	eller	 mindre	 direkte	 fra	
uddannelsesstederne	 og	uden	problemer	 navigerer	i	den	teknologiske	 verden,	
har	seniorer,	 udover	 en	mangeårig	erfaring	 og	rutine,	 en	helt	særlig	ro,	 der	
sikrer	 virksomheden	 en	nødvendig	 stabilitet	 eller	 en	”tryg	base”,	 som	en	af	
undersøgelsens	 deltagere	 udtrykker	 det.	Det	er	opfattelsen,	 at	seniorer,	 fordi	
de	er	et	andet	sted	i	deres	liv,	 ikke	behøver	 at	fremhæve	 sig	selv,	hvilket	
bidrager	 positivt	 til	 stemningen	 i	virksomheden.

Den	grundlæggende	værdisætning	af	seniorer	er	høj

”De	gamle	har	jo	30-40	års	erfaring,	og	så	er	de	jo	også	gode	til	at	
fortælle	anekdoter	fra	’dengang	jeg	var	ung’.	De	ældre	synes,	at	det	er	
sjovt	at	dele	ud	af	deres	erfaring,	og	de	unge	elsker	det.	Det	går	både	
på	det	faglige	og	i	høj	grad	på	livet.”

Marlene,	 53	år,	HR

”Der	er	en	klar	plan	om	oplæringsforholdet.	Der	er	tydelig	
rollefordeling,	men	det	kunne	være	rart	med	mere	tid	til	læring	med	
morfar.”	

Tobias,	20	år,	kollega

”Jeg	er	interesseret	i,	at	John	holder	sig	i	gang	på	den	gode	måde,	så	
jeg	ville	have	ham	til	at	undervise	de	unge.	Jeg	havde	en	samtale	med	
ham	om	det.	Der	kunne	jeg	se	i	hans	øjne,	at	der	voksede	han	lige	lidt.	
Jeg	er	jo	interesseret	i,	at	mine	medarbejdere	udvikler	sig.	Bare	fordi	de	
bliver	gamle,	skal	de	jo	ikke	afvikles	men	stadig	udvikles.”

Ronni,	31	år,	 leder
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I	dette	kapitel	defineres	seniorpolitik,	og	overvejelser	for	og	
imod	seniorpolitik	skitseres.	Der	opridses	centrale	
udfordringer	for	en	seniorpolitik,	der	virker	i	praksis,	og	der	
peges	på,	at	en	livsfasepolitik	ofte	vil	være	en	bedre	løsning	
end	en	seniorpolitik.

At	en	virksomhed	har	en	seniorpolitik,	er	imidlertid	ikke	
ensbetydende	med,	at	den	bliver	brugt,	ligesom	virksomheder,	
der	ikke	har	en	formaliseret	seniorpolitik,	ofte	gør	meget	 for	at	
imødekomme	seniorerne	i	praksis.

Seniorpolitik:	Mulighed	og	begrænsning	
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Seniorpolitik	 skaber	en	klar	ramme
Generelt	 opfatter	 seniorerne	 i	undersøgelsen	 seniorpolitik	 som	en	fordel,	 og	
de	efterspørger	 en	politik	 i	de	virksomheder,	 hvor	der	ingen	 formaliseret	
seniorpolitik	 er.	Når	 dette	er	 tilfældet	 hænger	 det	sammen	med,	at	seniorer
med	en	seniorpolitik	 tildeles	 konkrete	rettigheder	 og	muligheder	 og	sort	 på	
hvidt	kan	se,	hvad	de	har	krav	på,	og	hvad	de	kan	tilvælge,	 hvis	de	har	 behov,	
og	det	 kan	lade	sig	gøre	 for	virksomheden	 i	praksis.	En	seniorpolitik	 kan	
desuden	 være	med	til	 at	tydeliggøre	 økonomiske	konsekvenser	 fx	ved	et	tiltag	
som	nedsat	tid.

Undersøgelsens	 deltagende	 virksomheder,	 uden	 en	seniorpolitik	 der	fungerer,	
har	også	udvist	 en	interesse	 for	seniorpolitik,	 som	de	finder	 både	interessant	
og	relevant,	 og	undersøgelsen	 har	 foranlediget	 til	overvejelser	 omkring	 måder	
at	’gøre’	 seniorpolitik	 på.	Virksomhederne	 oplever	 et	behov	for	at	sætte	fokus	
på	seniorer,	 som	de	ser	som	en	værdifuld	 medarbejdergruppe,	 som	de	gerne	
vil	beholde	 så	længe	som	muligt.

Formaliseret	 seniorpolitik	 muliggør	 og	begrænser	på	en	og	samme	tid
Undersøgelsen	 peger	 på,	at	det	ikke	er	entydigt,	 hvorvidt	 seniorpolitik	
udelukkende	 er	et	’gode’.	 For	de	virksomheder,	 der	 har	en	seniorpolitik,	 er	det	
overordnede	 formål	 med	politikken	 at	undgå	forskelsbehandling	 ved	at	sikre	
alle	seniorer	 i	virksomheden	 de	samme	rettigheder	 og	muligheder.	 For	de	
virksomheder,	 der	 ikke	har	en	formaliseret	 seniorpolitik,	 er	hovedårsagen	 til	
dette	 frygten	for,	 at	nedfældede	 retningslinjer	 vil	begrænse	 deres	råderum	 på	
en	sådan	måde,	at	det	bliver	svært	at	tage	individuelle	 hensyn.	De	ønsker	i	
stedet	 en	mere	 håndholdt	 ledelse.	

Seniorpolitik	 stiller	 krav	til	 virksomheden
Når	nogle	 virksomheder,	 på	trods	 af	deres	interesse	 for	 emnet,	 har	valgt	ikke	
at	have	en	seniorpolitik,	 eller	 endnu	 ikke	har	fået	den	nedfældet,	 skyldes	det	i	
høj	 grad	en	usikkerhed	 i	forhold	 til,	hvilke	konsekvenser	forskellige	
seniorordninger	 vil	have	for	tilrettelæggelsen	 af	arbejdet	 i	virksomheden,	 og	
dermed	 hvor	meget	det	kræver	af	dem	som	virksomhed	 at	indføre	 en	sådan	
politik.

Både	medarbejdere	og	virksomheder	har	interesse	for	seniorpolitik

”Vi	har	talt	om	det	nogle	gange,	fordi	medarbejderne	har	bragt	det	på	
banen,	og	også	pga.	jeres	henvendelse.	Vi	vil	meget	gerne	inspireres	til	
måder	at	gøre	det	på.	Jeg	vil	gerne	inspireres	af,	hvad	fungerer	hos	
andre	og	spørge	nogle	af	vores	medarbejdere,	hvilke	behov	de	har.”

Vibeke,	 59	år,	HR

”Der	burde	være	en	seniorpolitik	i	virksomheden.	Hvis	jeg	skulle	skrive	
den,	ville	det	vigtigste	for	mig	være	at	få	disse	tre	ting	skrevet	ind:	
muligheden	for	nedsat	tid,	indbetaling	til	pension	også	efter	de	65	år	og	
sundhedsforsikring	efter	de	65	år.”	

Steen,	 64	år,	medarbejder
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Fire	ud	af	de	syv	deltagende	 virksomheder	 har	 en	nedskrevet	 seniorpolitik,	
mens	tre	ikke	har	 en	formaliseret	 politik.	Alle	virksomheder	 gør	dog	i	praksis	
noget,	 der	på	forskellig	 vis	og	i	forskellig	 grad	imødekommer	 seniorer.

Nogle	seniorordninger	 træder	automatisk	 i	kraft,	andre	er	blot	 muligheder	
Hos	virksomhederne	 med	en	formaliseret	 seniorpolitik	 viser	undersøgelsen	 to	
overordnede	 typer:
• Rettigheder,	 der	træder	 i	kraft	automatisk	 og	gælder	 alle
• Ordninger,	 der	 udgør	et	mulighedsrum,	 for	dem	der	 har	behov

Automatiske	 seniorrettigheder	 kan	fx	være	seniordage	 i	form	 af	ekstra	
feriedage,	 som	træder	 i	kraft,	 når	den	ældre	 medarbejder	 runder	 en	vis	alder	
(defineret	 af	virksomhed	 eller	 overenskomst).

Mulighedsrum	 kan	fx	være	ændring	 af	jobfunktion,	 nedsat	 tid	(ofte	 med	fuld	
indbetaling	 til	pension),	 deltagelse	 i	oplysende	 seniorkurser,	 individuelt	
pensionstjek	 med	pensionsrådgiver	 eller	 mulighed	 for	økonomisk	 bonus.

Der	er	seniorpolitik,	 og	der	er	seniorpraksis
Udover	 nedfældede	 seniorordninger	 findes	 der	blandt	 undersøgelsens	
deltagende	 virksomheder	 en	række	uskrevne	’regler’,	 der	 tilgodeser	 seniorer	 i	
arbejdet,	 og	som	varierer	 fra	virksomhed	til	 virksomhed,	 fra	afdeling	 til	
afdeling	 og	fra	medarbejder	 til	 medarbejder.	 Det	kommer	fx	til
udtryk,	 når	senioren	 får	en	individuel	 aftale	om	nedsat	tid	 eller	 får	mulighed	
for	at	trappe	 ud	af	arbejdet	 over	en	årrække.	Eller	 det	kommer	til	 udtryk,	 når	
en	leder	 tager	hensyn	til	senioren	 i	arbejdsplanlægningen	 og	bevidst	undlader	
at	give	ham/hende	 særligt	stressende	 vagttyper og	natarbejde.

Seniorpolitik	består	af	rettigheder	og	muligheder

”Det	er	svært	at	skrive	regler	ned.	Min	største	frygt	ved	at	lave	en	
seniorpolitik	er,	at	vi	ikke	kan	gå	situationsbestemt	og	individuelt	til	
værks.	Udfordringen	er	at	stille	folk	lige,	men	behandle	dem	forskelligt	
afhængigt	af	deres	behov.”

Vibeke,	 59	år,	HR
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Kendskabet	 til	 virksomhedens	 seniorpolitik	 skal	udbredes	 i	organisationen
Hos	nogle	af	de	deltagende	 virksomheder,	 som	har	 en	seniorpolitik,	 er	
kendskabet	til	den	 meget	begrænset	 både	hos	ledere	 og	blandt	
medarbejdere.	 Dette	 medfører,	 at	seniorpolitikken	 nogle	steder	 i	højere	 grad	
er	en	skuffepolitik,	 end	at	den	bliver	udmøntet	 i	praksis.	En	velfungerende	
seniorpolitik	 kræver,	at	politikken	 kommunikeres	 tydeligt	 til	 ledere – og	til	
medarbejdere,	 så	de	er	klar	over	politikkens	 eksistens	og	mulighedsrum	 den	
dag,	de	ønsker	at	gøre	brug	af	den.	Kommunikationen	 af	politikken	 er	
afgørende,	 da	mange	virksomheder	 har	 en	forventning	 om,	at	det	er	
medarbejderen,	 der	 må	tage	det	første	 skridt	i	forhold	 til	at	tematisere	 alder	
og	gøre	 brug	af	seniorpolitikkens	 mulighedsrum.	 Denne	 forventning	
begrundes	 oftest	 med,	at	virksomheden	 ikke	ønsker	 at	diskriminere	 eller	tage	
falske	hensyn,	 som	medarbejderen	 ikke	ønsker.	Kender	 medarbejderne	 ikke	
til	virksomhedens	 seniorpolitik,	 er	det	svært	for	dem	at	tage	initiativ,	 ligesom	
det	er	vanskeligt	for	dem	at	gøre	sig	konkrete	overvejelser	 omkring,	 hvilke	af	
politikkens	 muligheder	 der	vil	skabe	et	godt	seniorarbejdsliv	 for	 dem.

Seniormuligheder	 bliver	 umuligheder	 af	praktiske	årsager
Muligheden	 for	 fx	nedsat	 tid	kan	blive	et	tomt	 løfte,	 hvis	der	ikke	samtidig	
laves	en	plan,	 der	gør	det	 muligt	i	praksis.	Det	 kræver,	at	virksomheden	 skaber	
fleksible	 rammer,	 der	tilgodeser	 en	sådan	ordning.	 Nogle	af	seniorerne	 i	
undersøgelsen	 oplever,	 at	nedsat	 tid	vanskeliggør	deres	 arbejde	 på	en	måde,	
hvor	de	fx	ikke	kan	holde	 sig	ajour	 med	samarbejdspartnere	 og	det	daglige	
flow	i	virksomheden,	 og	de	afholder	 sig	derfor	 fra	at	trappe	 ned	i	tid.

Virksomhedens	seniorpolitik	og	rammerne	for	den	skal	prioriteresog	leve	i	praksis
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Alder	er	et	tabu	 for	både	virksomhed,	 medarbejder	og	kolleger
Tabuisering	 forekommer	 i	alle	kulturer.	 Tabu	er	det,	 vi	ikke	kan	finde	 ud	af	at	
tale	om	eller	 har	sprog	eller	 handlinger	 til	at	omgås	frit,	 ubesværet	 og	
naturligt.	 Tabu	kan	være	svære	begivenheder	 og	overgange	som	fx	død,	 tab	af	
ære	eller	 pludselig	 ændring	 i	status.	Denne	 undersøgelse	 viser	tydeligt,	 at	
alder	 er	et	tabubelagt	 emne	for	både	virksomheden,	 senioren	 og	kollegerne.

Virksomhederne	 frygter	diskrimination	 og	forskelsbehandling
De	deltagende	 virksomheder	 er	medskabere af	tabuet,	 fordi	 de	generelt	 ikke	
ønsker	at	sætte	alder	 på	dagsordenen	 af	frygt	for	at	komme	til	at	diskriminere	
en	medarbejder	 eller	 udøve	forskelsbehandling.	 Ledere	 kan	være	så	bange	
for,	 at	en	forkert	 udtalelse	 sender	dem	ud	i	 ligebehandlingssager,	 at	de	hellere	
vil	undgå	at	italesætte	 seniorens	 alder	end	 at	risikere	 at	sige	noget,	 der	 kan	
opfattes	 forkert.

Seniorer	frygter	for	faglige,	sociale	 og	personlige	 konsekvenser
Seniorerne	 bidrager	 til	 opretholdelsen	 af	tabuet,	 når	de	nødigt	 selv	tager	
initiativ	 til	 at	tale	med	deres	 leder	om	deres	 alder	og	fremtidsovervejelser	 i	
virksomheden.	 Frygten	for	at	miste	arbejdsopgaver	 og	blive	stigmatiseret	 som	
’en	af	de	gamle’	afholder	 dem	fra	at	tage	samtalen,	 ligesom	de	ikke	ønsker	
særbehandling.	 Hvor	meget	der	er	på	spil,	 når	alder	og	fremtiden	 italesættes,	
eksemplificeres	 af	en	af	seniorerne	 i	undersøgelsen,	 som	kalder	det	”at	
overtræde	 en	tærskel	og	blive	gammel	på	ét	sekund”.

Alder	er	et	tabu

”Man	skal	passe	på	ikke	at	gøre	det	til	en	sag	at	være	senior,	men	
betragte	det	som	noget	helt	naturligt.	Ved	ikke	at	tale	så	meget	om	det.	
Jo	mere	man	taler	om	det,	jo	mere	er	der	spot	på,	om	det	er	et	
problem,	eller	om	det	ikke	er	et	problem.	Vi	bilder	os	ind	hos	os,	at	vi	
bidrager	med	alt	det,	vi	kan,	og	det	er	uanset,	om	vi	er	unge	eller	
gamle.”	

Jan,	62	år,	leder

”Vi	har	ikke	talt	om	min	sidste	tid	her.	Der	er	ikke	defineret	et	rum,	hvor	
det	kan	komme	ud	i	det	åbne.	Hvor	man	kan	få	en	dialog	om	ens	sidste	
tid	på	arbejdet.	Og	du	er	ligesom	bange	for	at	at	tage	det	skridt	og	
træde	over	den	tærskel,	hvor	du	bliver	gammel	på	et	sekund.”	

Erik,	62	år,	medarbejder

”Vi	er	der,	hvor	vi	tænker,	at	vi	skal	jo	ikke	diskriminere	folk.	Man	kan	
også	lave	alle	mulige	politikker,	og	så	kan	folk	få	fornemmelse	af,	at	de	
er	et	problem	på	en	eller	anden	måde,	og	det	er	de	jo	absolut	ikke.”	

Hanne,	47	år,	HR
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MUS-samtale	 kan	være	en	ramme,	som	rummer	tabuet
Tabuet	omkring	 alder	 og	fremtid	 betyder,	 at	det	 er	nødvendigt	 at	have	en	
særlig	ramme,	 inden	 for	hvilken	det	 er	legitimt	 at	tale	om	den	livsomvæltning,	
som	senioren	 står	midt	 i	og	over	for.	Flere	af	de	deltagende	 virksomheder	 har	
i	skabelonen	for	 den	årlige	MUS-samtale	et	refleksionsfelt,	 hvor	
medarbejderen	 alene	eller	 sammen	med	lederen	 åbner	 op	for	det	prækære	
emne.	På	grund	 af	det	udbredte	 alderstabu,	 er	det	 afgørende,	 at	der	er	en	
stor	 grad	af	gensidig	tillid	 og	frivillighed	 forbundet	 med	det	samtalerum,	 som	
skabes.	I	en	enkelt	 deltagende	 virksomhed	 har	de	en	decideret	 seniorsamtale,	
som	er	adskilt	fra	MUS,	og	som	danner	 et	åbent	og	reflekterende	 rum	af	mere	
målsøgende	 og	udviklingspræget	 karakter.	I	begge	tilfælde	 er	en	aftalt	og	
afgrænset	ramme	 et	minimumskrav,	 når	det	kommer	 til	at	forsøge	at	
italesætte	 noget	så	personligt,	 grænseoverskridende	 og	omvæltende	 som	
alder	 og	overgangen	fra	en	kendt	livsfase	til	en	ukendt	 anden.

Tillid	 og	nærhed	i	ledelsen	 imødekommer	 senioren	 og	bryder	tabuet	 		
Lederne	 i	de	deltagende	 virksomheder	 forsøger	 i	mere	 uformelle	 situationer	
at	åbne	for	dialogen	 omkring	alder,	 når	de	i	øjeblikssituationer	 viser,	 at	de	ser	
en	seniors	 fysiske	eller	 psykiske	udfordringer.	 En	lille	 kommentar	 fra	lederens	
side	fører	 ikke	til	 nedskrevne	handlingsplaner	 dagen	efter,	 men	er	første	
spadestik	til	 den	fortrolighed,	 som	er	så	vigtig	for,	 at	senioren	 kan	eller	 tør	
begynde	at	forholde	 sig	til	en	anden livssituation.	 		 			

Tabuet	kalder	på	en	tydelig	ramme	for	dialog	om	alder	og	fremtid

”Vi	kunne	godt	nedfælde	den	seniorpolitik,	som	vi	går	rundt	og	har	i	
hovedet	og	i	vores	kultur.	For	man	kan	nok	godt	støde	ind	i	folk	her,	som	
ikke	ved,	at	vi	har	en	holdning	til	det.	Det	er	lederens	ansvar	at	tage	
dialogen	med	medarbejderen.”

Marlene,	 53	år,	HR
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Modstanden	mod	at	tale	om	alder	og	bruge	alder	 som	kriterium	 i	
personalepolitik	 peger	på,	 at	livsfasepolitik	 i	mange	tilfælde	 vil	være	et	mere	
oplagt	valg	end	en	decideret	 seniorpolitik.	 En	livsfasepolitik	 gælder	alle	
medarbejdere,	 og	risikoen	 for	at	komme	til	 at	diskriminere	 eller	 føle	 sig	
diskrimineret	 er	dermed	 i	udgangspunktet	 mindre.	Dette	 forudsætter	 dog	ikke	
desto	mindre,	 at	der	er	opbakning	 til	at	gøre	brug	 af	livsfasepolitikkens	
muligheder,	 og	at	medarbejdere	 – unge	som	ældre	 – der	 vælger	at	gøre	brug	
af	dem,	 ikke	betragtes	 med	et	andet	blik,	 end	medarbejdere,	 der	ikke	
benytter	 de	muligheder,	 livsfasepolitikken	 skaber.

Med	en	livsfasepolitik	 er	det	muligt	 at	tage	højde	 for	medarbejdernes	
forskellige	 livssituationer,	 dvs.	ikke	kun	i	forhold	 til	 hvor	gamle	medarbejderne	
er,	 men	også	i	forhold	 til	 fx	familiesituation.	 Hos	en	af	de	deltagende	
virksomheder	 har	man	en	livsfasepolitik,	 der	 giver	mulighed	 for	 nedsat	tid	 til	
både	seniorer	 og	medarbejdere	 med	børn	 under	 12	år.

Livsfasepolitik	frem	for	seniorpolitik

”Vi	bør	have	en	politik,	der	rummer	vores	forskelligheder	og	vore	
særlige	behov.	Jeg	ser	også	behov	for	hensyntagen	til	andre	grupper	
end	os	ældre. I	virkeligheden	handler	det	måske	om,	at	virksomheden	
skal	forberede	sig	på	nogle	scenarier	for	alle	aldersgrupper.”

Jens,	59	år,	medarbejder

”Vi	har	også	unge,	som	bliver	ramt	af	tvillinger.	Det	ville	virkelig	være	
grænseoverskridende	at	spørge	en	på	60,	hvornår	han	har	tænkt	sig	at	
stoppe.	Jeg	er	selv	50	år,	og	jeg	har	ikke	været	så	aktiv	nogensinde	før.	
Man	skal	jo	lave	noget,	som	er	meningsfuldt.	Det	gavner	jo	ikke	noget	
at	blive	sat	på	skånekost,	bare	fordi	dåbsattesten	siger	60	år.”

Ole,	50	år,	 leder

”Alder	er	sådan	et	rædselsfuldt	begreb.	Det	går	jo	begge	veje,	det	
sætter	også	de	unge	i	bås.	Det	skal	da	ikke	være	nogen	hemmelighed,	
at	jeg	helst	vil	undgå	at	skrive	en	seniorpolitik.	Alder	er	meget	
individuelt.	Vi	vil	have	en	kultur,	hvor	man	ikke	sætter	folk	i	bås.”

Dorthe,	50	år,	HR
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I	dette	kapitel	udfoldes	disse	tre	typer	seniorer,	og	det	
tydeliggøres,	hvilke	udfordringer	og	potentialer	der	kan	være	
for	arbejdspladserne	i	forhold	til	at	fastholde	de	forskellige	
typer.

Seniorer	bliver	enten	i	arbejdet	af	lyst,	eller	fordi	de	føler	sig	
nødt	til	det	af	økonomiske	grunde.	Seniorer,	der	bliver	i	
arbejdet	af	lyst,	kan	deles	op	i	tre	overordnede	typer:	den	
rutinebaserede,	den	udviklingsorienterede	og	den	
ubeslutsomme.	

Portrætter:	Hvem	bliver	og	hvorfor?
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Det	er	meget	individuelt,	 hvilke	forhold	 i	arbejdslivet	 der	får	seniorer	 til	at	
blive	ved	med	at	arbejde,	 men	overordnet	 set	er	der	to	begrundelser:	 lyst	og	
nød.	Der	er	dem,	 der	vælger	at	blive	i	arbejdet	 af	lyst.	Økonomisk	har	 de	
mulighed	 for	at	holde	 op	med	at	arbejde,	 men	de	vælger	at	fortsætte,	 fordi	 de	
kan	lide	 deres	arbejde	 og	arbejdets	 indhold	 og	trives	 med	at	have	en	struktur	 i	
hverdagen.	Modsat	er	der	 dem,	som	først	 og	fremmest	 er	på	arbejdsmarkedet	
af	økonomisk	 ’nød’.	 De	er	mere	eller	 mindre	 tvunget	 til	at	blive	 i	arbejdet,	
fordi	 de	ikke	har	råd	til	 at	gå	på	pension.	Økonomi	 vægter	tungt	 i	beslutningen	
om	at	blive	 på	arbejdsmarkedet,	 både	for	dem,	 der	er	økonomisk	 udfordrede,	
og	for	 dem,	der	 blot	ønsker	 at	kunne	forsøde	 pensionstilværelsen	 med	et	
større	 økonomisk	 råderum.	 En	stor	del	af	seniorerne	 i	undersøgelsen	 vælger	
at	blive	i	arbejdet	 for	at	få	højere	 pension.

Generelt	 tillægger	 langt	de	fleste	seniorer	 i	undersøgelsen	 det	 sociale	liv	på	
arbejdspladsen	 stor	 betydning,	 om	end	det	 fylder	mere	for	 nogen	end	for	
andre.	Gode	 kolleger	gør	 det	sjovt	at	gå	på	arbejde.	 Udover	 den	sociale	
stimulans,	 som	er	en	fundamental	 del	af	det	at	gå	på	arbejde,	 er	der	 en	lang	
række	andre	 forhold,	 der	 gør	sig	gældende,	 når	 seniorerne	 skal	sætte	ord	 på	
og	beskrive,	 hvad	der	for	 dem	skaber	trivsel	 og	har	 betydning	 for	deres	 lyst	til	
fortsat	 at	arbejde.	I	dette	 kapitel	udfoldes	 de	forhold,	 der	har	størst	
indvirkning	 på	at	blive	i	arbejdet	 for	de	seniorer,	 som	primært	 er	på	
arbejdsmarkedet	 af	lyst.	

Man	bliver	i	arbejdslivet	af	enten	lyst	eller	nød

“Jeg	tror,	at	jeg	kommer	til	at	savne	det	sociale	samvær	med	
kollegerne.	Vi	giver	hinanden	noget.	Det	er	en	stor	glæde	ved	at	gå	på	
arbejde.	Grunden	til,	at	jeg	arbejder,	er	40%	kolleger.	De	gør	hverdagen	
indholdsrig	og	udfordrende.”

Steen,	 64	år,	medarbejder
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Portrætter	af	tre	overordnede	typer	af	seniorer

Fastholdelse	 – forståelse	 og	tre	typer	som	 kan	hjælpe
For	at	arbejdspladserne	 bedst	muligt	 kan	fastholde	 seniorerne	 og	understøtte	
deres	behov,	 er	det	vigtigt,	 at	de	forstår,	 hvem	den	individuelle	 senior	 egentlig	
er.	Men	også	at	begge	parter	 tilbydes	 nogle	billeder	 og	karakteristika,	 som	de	
kan	vurdere	 og	tage	dialogen	 ud	fra.
Blandt	 de	30	deltagende	medarbejdere	 over	57	år	i	denne	undersøgelse	 ser	vi	
tre	overordnede	 typer	af	seniorer:	 den	rutinebaserede,	 den	udviklings-
orienterede	 og	den	ubeslutsomme.	 Disse	’typer’	 af	seniorer	 er	ikke	en	
afspejling	 af	konkrete	 personer,	 men	en	mere	generel	 og	overordnet	 type,	
som	er	udviklet	på	baggrund	 af	det	etnografiske	 studie.

Den	rutinebaserede Den	ubeslutsomme

Intet	 menneske	 er	en	type
Mennesker	er	sammensatte	 og	passer	 meget	sjældent	 i	én	boks.	Kategorier	 er	
gode	som	udgangspunkt	 for	at	udvælge,	frasortere	 og	guide	 viden	om	senior-
erne og	deres	behov	 for	bedst	muligt	 at	kunne	støtte	 seniorerne	 i	et	langt	og	
godt	arbejdsliv.	 Kategorisering	 er	generelt	 menneskers	 måde	at	ordne	 deres	
omverden	 på.	Men	virkelighedens	 mennesker	 rummer	 kontraster	 og	nuancer.	
De	tre	typer	 af	seniorer	 lapper	 ind	over	hinanden,	 og	seniorerne	 kan	være	
mere	eller	 mindre	 de	forskellige	 typer	 afhængig	af	deres	livs- og	arbejds-
situation.	 Ikke	desto	mindre	 er	typerne	 et	godt	udgangspunkt	 for	dialog.

Den	udviklingsorienterede

?
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Den	rutinebaserede	 bliver	 i	arbejdet,	fordi	den	 kan
Den	rutinebaserede	 arbejder	 for	at	leve	og bliver	 på	
arbejdsmarkedet,	 fordi	 personen	 holder	 af	hverdagen	 og	
den	struktur,	 som	arbejdet	 giver.	Personen	 har	 typisk	en	høj	
anciennitet	 i	sit	job	og	føler	 et	nært	tilhørsforhold	 til	
arbejdspladsen.	 Personen	 oplever	 en	tryghed	 ved	at	udføre	
de	samme,	kendte	arbejdsopgaver	 i	vante	rammer	 og	har	
ikke	det	store	 behov	for	 at	udvikle	sig	fagligt.	

Den	rutinebaserede	holder	af	hverdagens	rutiner	og	strukturer

Den	rutinebaseredes trivsel	 i	arbejdet	 hænger	i	høj	 grad	sammen	med,	 at	personen	 er	kendt	
med	både	arbejdsindhold,	 arbejdsvilkår	 og	kolleger	 og	udfører	 sit	arbejde	 på	et	stort	
erfaringsgrundlag.

Den	rutinebaserede	 overvejer	at	forlade	 jobbet:
• Hvis der	kommer	omstruktureringer
• Hvis	arbejdsindholdet	 ændres	
• Hvis	der	opstår	 konflikter	 i	relationen	 til	kolleger	 eller	 ledelse

Potentialer	 for	arbejdspladsen
Den	rutinebaserede	 føler	 en	stor	loyalitet	 over	 for	virksomheden.	 Personen	 er	en	stærk	
kulturbærer	 med	et	stort	 kendskab	til	virksomhedens	 historik	 og	er	en	erfaren	 og	stabil	
medarbejder,	 der	udfører	 sine	arbejdsopgaver	 med	stor	 grundighed.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Det	kan	være	vanskeligt	for	den	rutinebaserede	 at	give	opgaver	fra	sig,	omstille	 sig	og	følge	
med	organisationens	 udvikling.

“Jeg	har	nogle	arbejdsopgaver,	som	jeg	kan	magte,	og	vel	også	nogle	opgaver	som	
jeg	er	rimelig	god	til	at	løse.	Når	man	når	sådan	en	alder	som	min,	så	skal	man	
kunne	køre	en	pæn	stor	portion	på	erfaring	og	rutine.	Hvis	man	ikke	kan	det,	så	
bliver	det	altså	for	opslidende.”

Torben,	 62	år,	medarbejder
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Den	udviklingsorienterede	 bliver	i	arbejdet,	fordi	 den	vil	
Den	udviklingsorienterede	 lever	for	at	arbejde.	 Arbejdet	
holder	 personen	 aktiv,	og	en	stor	 del	af	personens	 identitet	
er	bundet	 op	på	arbejdet.	 Personen	 bliver	 i	arbejdet,	 først	
og	fremmest	 fordi	 personen	 stimuleres	 af	at	bruge	sin	
faglighed	og	viden,	og	fordi	 personen	 oplever	fortsat	 at	
have	masser	at	bidrage	 med.	Personen	 sørger	for	 at	holde	
sig	ajour	 inden	 for	 sit	felt	og	vokser	med	nye	udfordringer.	

Den	udviklingsorienterede	trives	med	faglige	udfordringer	

Den	udviklingsorienterede	 trives	i	arbejdet,	 når	personen	 oplever	 at	blive	fagligt	udfordret,	
har	mulighed	 for	 at	udfolde	 sig,	og	når	personens	 kompetencer	 og	faglighed	bruges	 og	
anerkendes.

Den	udviklingsorienterede	 overvejer	at	forlade	 jobbet:
• Hvis arbejdsindholdet	 bliver	for	 kedeligt	og	udfordringerne	 for	 få
• Hvis	personen	 oplever,	 at	personens	 viden	og	faglighed	 ikke	bliver	værdsat	og	brugt
• Hvis	personen	 finder	 et	afløb	 for	sin	faglighed	uden	 for	arbejdet

Potentialer	 for	arbejdspladsen
Den	udviklingsorienterede	 føler	 et	stort	 ejerskab	og	ønsker	at	være	med	til	 at	udvikle	
virksomheden.	 Personen	 har	en	stærk	faglighed	og	en	opdateret	 viden	og	know	how,	 som	
personen	 gerne	vil	sikre	bliver	 i	virksomheden.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Anerkendelse	 og	inddragelse	 er	nøgleord	 i	fastholdelse	 af	den	udviklingsorienterede,	 som	
hurtigt	 kan	komme	til	 at	føle,	 at	personens	 kompetencer	 ikke	bliver	 brugt	 og	værdsat	nok.

“I	nogle	situationer	kan	jeg	godt	bare	blive	ham	den	gamle	Erik. Men	jeg	får	også	en	
del	anerkendelse	fra	mine	kolleger.	Vores	eksterne	samarbejdspartnere	er	jo	alle	
unge	mennesker,	altså	omkring	de	tyve	eller	under.	Der	har	jeg	har	hørt	nogen	af	
dem	sige,	hold	da	kæft	mand,	ham	der	Erik,	ham	er	der	godt	nok	gang	i,	han	kan
noget.	Og	det	er	da	rigtig	rart	at	høre.”

Erik,	62	år,	medarbejder
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Den	ubeslutsomme	 bliver	i	arbejdet,	fordi	 alternativet	 ikke	
umiddelbart	 synes	at	være	bedre
Den	ubeslutsomme	 arbejder	 for	at	arbejde,	 lever	for	at	leve	
og	udforsker	 stadig	balancen	mellem	arbejde	 og	fritid.	
Datoen	 for,	 hvornår	 personen	 stopper	 med	at	arbejde,	
rykkes	hver	gang,	den	nærmer	 sig.	Den	ubeslutsomme	 føler	
sig	ikke	gammel,	 og	er	på	én	gang	draget	af	og	skræmt	over	
pensionslivet	 og	den	ekstra	tid,	 det	frigiver.	

Den	ubeslutsomme	søger	tryghed	og	forudsigelighed

Helhed	 og	balance	 i	arbejdet	 og	mellem	arbejds- og	fritidsliv	 har	 stor	betydning	 for	 trivslen	
hos	den	ubeslutsomme.	 Det	skal	være	både	trygt	 og	tilpas	 udfordrende	 at	gå	på	arbejde.	
Efterlønsbeviset	 og	pensionsalderen	 giver	en	frihed	 og	en	tryghed	i	forhold	 til	at	kunne	
forlade	 arbejdet,	 hvis	det	bliver	 for	surt.	

Den	ubeslutsomme	 overvejer	at	forlade	 jobbet:
• Hvis	pressede	 perioder	 bliver	normen
• Hvis	personen	 kan	se	en	god	hverdag	forude	 – både	økonomisk	 og	aktivitetsmæssigt

Potentialer	 for	arbejdspladsen
Den	ubeslutsomme	 er	dedikeret	 i	sit	arbejde	 og	har	kompetencerne	 og	viljen	til	at	løse	
arbejdsopgaver	 og	bidrage	 til	virksomheden.	Med	de	rette	 tilbud	 og	den	rette	 indsats	 er	der	
potentiale	 for	at	fastholde	 den	ubeslutsomme	 rigtig	 længe	i	arbejdet.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Det	kan	være	en	udfordring	 at	planlægge	en	overlevering	 og	sikre,	at	der	ikke	sker	et	
videnstab,	 hvis	den	ubeslutsomme	 pludselig	 tager	en	rask	beslutning	 om	at	stoppe.

”Jeg	synes,	at	tingene	ændrer	sig	lidt	hen	ad	vejen.	Før	du	bliver	60,	er	det	ligesom	
den	magiske	grænse:	der	kan	du	gå	på	efterløn.	Så	begynder	man	at	tænke,	at	det	er	
nok	mere	lukrativt,	hvis	du	bliver	til	du	er	62,	og	du	er	sådan	set	også	glad	nok	for	
det,	og	så	lige	pludselig,	så	bliver	du	63.	Bare	tanken	om	ordet	folkepensionist,	at	det	
er	en	realitet	om	ni	måneder…	Jeg	synes,	at	det	er	så	forfærdeligt!	Så	bliver	man	lige	
lidt	længere	endnu…”

Linda,	64	år,	medarbejder

?
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I	dette	kapitel	udfoldes	disse	fire	årsager,	og	det	udpeges,	
hvordan	arbejdspladsen	bedst	kan	støtte	seniorerne	i	de	
forskellige	situationer.	Desuden	opridses	udfordringerne	ved	
overgang	mellem	arbejdsliv	og	pensionsliv	og	arbejdspladsens	
muligheder	for	at	hjælpe	seniorerne	her.	

Undersøgelsen	peger	på,	at	seniorer	forlader	arbejdsmarkedet	
på	grund	af	fire	overordnede	årsager:	fordi	de	er	’klar	til	at	gå	
hjem’,	fordi	noget	ændrer	sig	i	privatlivet,	fordi	krop	eller	psyke	
siger	stop,	eller	fordi	arbejdspladsen	siger	stop.

Årsager:	Hvem	stopper	og	hvorfor?
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Der	er	overordnet	fire	forskellige	årsager	til	at	stoppe

§
Når	man	er	’klar	til	 at	gå	hjem’	
med	’batterierne’	 i	behold

Når	krop	eller	 psyke	siger	stopNår	noget	 ændrer	sig	i	privatlivet Når	arbejdspladsen	 siger	stop

At	forlade	 arbejdsmarkedet	 kan	ske	mere	 eller	mindre	 frivilligt	 eller	 ufrivilligt.	
Ønskescenariet	 for	 langt	størstedelen	 af	seniorerne	 i	undersøgelsen	 er	 frivilligt	
at	kunne	stoppe	med	at	arbejde	 på	lige	præcis	det	 tidspunkt,	 hvor	de	mentalt	
føler	 sig	’mættet’	 og	klar	til	 at	tage	hul	på	pensionslivet.	 Der	er	her	 tale	om	en	
selvvalgt	beslutning	 i	form	af	seniorens	 eget	valg	om	at	forlade	 arbejdet.	 At	nå	
idealet	 om	at	gå	med	’batterierne	 i	behold’	 kan	dog	være	svært	af	flere	
forskellige	 årsager.	

For	seniorerne	 i	denne	undersøgelse	 er	det	ofte	 en	række	ydre	faktorer,	 der	i	
sidste	ende	 har	betydning	 for	tidspunkt	 og	måden,	 hvorpå	de	forlader	
arbejdsmarkedet.	 Det	kan	være,	når	 noget	ændrer	 sig	i	privatlivet,	 når	krop	
eller	 psyke	siger	stop,	 eller	 når	arbejdspladsen	 siger	stop	 uden	at	tage	
senioren	 med	på	råd.	At	holde	 op	med	at	arbejde	 er	altså	ofte	ikke	et	aktivt,	
utvungent	 valg,	der	alene	er	op	til	senioren,	 og	det	er	derfor	 tit	med	blandede	
følelser,	 at	vedkommende	forlader	 arbejdsmarkedet.
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Et	aktivt	 tilvalg
For	langt	størstedelen	 af	undersøgelsens	 seniorer	 er	det	
ønskescenariet	 selv	at	træffe	beslutningen	 om	at	forlade	
arbejdet,	 når	de	føler	 sig	’mættet’	 af	arbejdslivet	 og	klar	til	
at	forlade	 det.	De	ønsker,	 at	det	sker	på	et	tidspunkt,	 hvor	
de	stadig	har	’batterierne	 i	behold’,	 og	hvor	 de	har	
energien,	 overskuddet	 og	helbredet	 til	 at	få	det	fulde	ud	af	
pensionslivet	 og	gøre,	 hvad	de	har	lyst	til.

Når	man	er	’klar	til	at	gå	hjem’ med	’batterierne’	i	behold

En	glidende	 overgang
At	føle	sig	’klar	 til	at	gå	hjem’	 handler	 for	seniorerne	 om	at	føle,	 at	de	har	ydet	deres,	 og	at	
det	nu	er	på	tide	at	give	kolleger	 plads	og	kaste	sig	over	et	nyt	livsafsnit,	 hvor	de	er	”chef	i	
eget	liv”.	Beslutningen	 om	at	holde	 op	med	at	arbejde	 er	 for	disse	seniorer	 velovervejet,	 og	
de	fleste	har	gjort	 sig	mange	overvejelser	 om,	hvad	de	skal	bruge	 hverdagen	på	i	deres	nye	
livssituation.	 Selvom	pensionen	 her	er	et	aktivt	tilvalg,	 er	overgangen	til	 pensionslivet	 dog	
stadig	en	stor	omvæltning,	 som	kræver	mange	kræfter.		

Arbejdspladsen	 kan	understøtte	 senioren	 ved	at	tilbyde	 fleksibilitet	 og	en	glidende	 overgang	
med	fortsat	 tilknytning.
I	praksis	kan	dette	 fx	gøres	ved	at:
• Give	mulighed	 for	nedsat	 tid,	 fx	kortere	 arbejdsdage	 eller	 ugentlige	 fridage
• Tilbyde	årlige	 seniordage	 i	form	af	ekstra	feriedage	
• Tilbyde	at	senioren	 også	på	den	 anden	side	af	pensionen	 kan	beholde	 en	social	 og/eller	

faglig	relevant	tilknytning	 til	 arbejdspladsen

”Jeg	synes	jo,	at	man	skal	have	noget	tid	bagefter,	når	man	har	arbejdet	så	mange	
år.	Mine	forældre	døde	tidligt,	og	jeg	har	altid	vidst,	at	jeg	ville	stoppe	tidligt,	så	
jeg	kan	være	der	mere	for	mine	børnebørn,	end	de	fik	mulighed	for.”

Karen,	 57	år,	medarbejder
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Et	hensynsfuldt	 valg
Seniorers	 beslutning	 om	at	forlade	 arbejdet	 påvirkes	i	høj	
grad	af	forhold	 i privatlivet.	 Det	kan	være	sygdom	i	familien,	
børn	 med	særlige	behov	 eller	børnebørn,	 der	får	dem	til	 at	
prioritere	 omsorg	 og	samvær	over	arbejde.	Mange	har	
desuden	 et	ønske	om	at	tage	hul	 på	pensionslivet	 sammen	
med	deres	partner	 og	afstemmer	 derfor	 beslutningen	 om	at	
stoppe	med	denne.

Når	noget	ændrer	sig	i	privatlivet

Fra	enten-eller	 til	 både-og	
Seniorer,	 som	stopper,	 når	noget	i	privatlivet	 ændrer	 sig,	ønsker	 ikke	altid	 at	holde	 op	med	
at	arbejde,	 men	kan	føle	 sig	nødsaget	 til	at	forlade	 arbejdsmarkedet	 for	 at	kunne	være	der	
for	dem,	 der	står	dem	nær,	 hvad	enten	disse	er	syge	eller	 raske.	De	træffer	 ofte	
beslutningen	 om	at	stoppe,	 fordi	 de	oplever,	 at	arbejde	 og	privatliv	 dårligt	 lader	 sig	
kombinere	 i	den	nye	situation,	 og	at	det	derfor	 bliver	 et	spørgsmål	 om	enten-eller.	

Arbejdspladsen	 kan	understøtte	 senioren	 ved	at	tilbyde	 fleksible	arbejdsvilkår	 og	fleksibel	
arbejdstid,	 så	enten-eller	 bliver	 til	både-og.
I	praksis	kan	dette	 fx	gøres	ved	at:
• Finde	en	individuel	 løsning	 sammen	med	senioren
• Udvise	forståelse	 i	forhold	 til	perioder	 med	stor	 belastning	 i	privatlivet,	 både	hvad	angår	

arbejdsindhold	 og	arbejdstid
• Tilbyde	nedsat	 tid,	 fx	kortere	 arbejdsdage	 eller	 ugentlige	 fridage
• Give	orlov	 til	at	pleje	 syge	nærtstående	
• Indføre	 Bedstes	 første	 sygedag	med	fri	 til	fx	at	følge	sin	gamle	mor	 eller	 far	til	 læge

“Jeg	er	‘enlig	far’	for	tiden,	for	min	kone	er	alvorligt	syg	af	kræft.	Derfor	tager	jeg	
ikke	nogle	ekstra	opgaver	ind	lige	nu.	Der	har	været	lidt	at	tære	på	rent	
samvittighedsmæssigt.	Og	der	har	været	stor	opbakning	til	det.	Jeg	skal	bare	
melde	ud,	hvad	der	er	brug	for	hjælp	til,	så	finder	de	en,	der	kan	tage	sig	af	det.”	

Jens,	59	år,	medarbejder
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Et	nødtvungent	 valg
Nogle	 seniorer	 må	forlade	 arbejdsmarkedet,	 fordi	 sygdom	
betyder,	 at	de	ikke	længere	kan	udfylde	deres	
arbejdsfunktioner	 eller	følge	 tempoet	 på	arbejdspladsen.	
For	dem,	der	 lider	 af	arbejdsrelateret	 stress,	 kan	det	at	
forlade	 arbejdsmarkedet	 opleves	 som	en	lettelse,	 mens	det	
for	de	fleste	 af	dem,	der	 har	en	fysisk	lidelse,	 i	første	
omgang	opleves	nødtvungen	 og	trist.

Når	krop	eller	psyke	siger	stop

Et	ordentligt	 farvel
Sygdom	bliver	 for	en	del	seniorer	 startskuddet	 til	deres	 vej	ud	af	arbejdsmarkedet.	 Enten	
fordi	 de	selv	oplever,	 at	deres	 helbred	 umuliggør,	 at	de	kan	udføre	 arbejdet,	 eller	 fordi	 de	
bliver	 fyret	efter	 en	lang	sygemelding.	En	sygemelding	er	en	midlertidig	 og	uafklaret	
situation,	 der	 ofte	indtræffer	 fra	den	ene	dag	til	 den	anden.	Den	sygemeldte	medarbejder	
befinder	 sig	i	en	form	for	 vakuum,	hvor	 det	er	uklart,	 hvorvidt	 han/hun	 kan	vende	tilbage	
igen,	ligesom	 sygemeldingen	ofte	 kan	medføre	 en	meget	pludselig	 exit	 fra	arbejdspladsen.

Arbejdspladsen	 kan	understøtte	 senioren,	 der	 nødtvunget	 må	stoppe	med	at	arbejde	 på	
grund	 af	fysisk	eller	 psykisk	helbred,	 ved	at	udvise	omsorg,	 være	fleksibel	og	ved	at	give	
senioren	 oplevelsen	af	et	ordentligt	 farvel.
I	praksis	kan	dette	 fx	gøres	ved	at:
• Udvise	oprigtig	 omsorg	 til	den	sygemeldte	 i	form	 af	løbende	 kontakt	– det	kan	med	

fordel	 overvejes	 om	opringning	 skal	komme	fra	en	nær	kollega	frem	for	 lederen
• Invitere	senioren	 til	en	afskedsbegivenhed	 eller	 alternativt	 sende	 breve	og/eller	 gaver	

som	markering	 og	anerkendelse	 af	seniorens	 indsats
• Tilbyde	fleksible	 arbejdsvilkår,	 arbejdstid	 eller	 overgangsjobs,	 så	senioren	 kan	komme	

tilbage	på	arbejdet

”Det	var	ikke	min	lyst	at	gå	på	pension,	men	som	60-årig	fik	jeg	konstateret	en	
neurologisk	sygdom.	Jeg	fik	lov	til	at	gå	på	nedsat	tid.	Det	kunne	så	gå	sådan	
bummelum	i	nogle	år,	men	til	sidst	syntes	jeg	ikke,	at	jeg	kunne	følge	
arbejdspladsens	flow.	Jeg	kom	i	misforhold	med	arbejdspladsens	tempo.	Derfor	gik	
jeg	af.”

Ingrid,	67	år,	pensionist
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Arbejdspladsens	 valg
Nogle	 seniorer	 træffer	 ikke	selv	beslutningen	 om	at	forlade	
arbejdsmarkedet,	 men	må	stoppe	 på	arbejdspladsens	
initiativ.	 Det	kan	være	i	forbindelse	 med	fyringsrunder,	 eller	
fordi	 deres	 kontrakt	dikterer	 en	bestemt	 pensionsalder,	
men	det	kan	også	være	fordi	 arbejdspladsen	 vurderer,	 at	de	
ikke	længere	 udfører	 arbejdet	 tilfredsstillende	 og	derfor	
iværksætter	 en	udfasning.	

Når	arbejdet	siger	stop

En	værdig	afsked
Seniorer,	 som	bliver	tvunget	 til	at	stoppe	med	at	arbejde,	 før	de	har	lyst	til	at	gå	på	pension,	
føler	 sig	ofte	 magtesløse	og	’kasserede’.	De	oplever	 at	miste	 styringen	med	deres	 eget	liv	og	
giver	alle	udtryk	for,	 at	de	ville	 ønske,	de	havde	fået	lov	til	at	træffe	 beslutningen	 selv.	For	
de	seniorer,	 der	 forlader	 arbejdsmarkedet	 med	en	fyreseddel	 i	hånden,	 fylder	 fyringen	og	
det,	 de	oplever	som	en	uværdig	afslutning	 på	et	langt	arbejdsliv,	 meget.	Flere	af	deltagerne	
i	undersøgelsen	 oplever	 selv	flere	 år	efter	at	være	frustrerede	 over	og	uafklarede	med	den	
måde,	de	forlod	 arbejdsmarkedet	 på.	

Arbejdspladsen	 kan	understøtte	 senioren	 ved	at	tage	ham/hende	 alvorligt	 til	 det	sidste	og	
ved	at	vise,	at	de	anerkender	 og	påskønner	 seniorens	 indsats.
I	praksis	kan	dette	 fx	gøres	ved	at:
• Tilbyde	senioren	 faglig	udvikling	helt	indtil	 arbejdets	 ophør
• Give	senioren	 mulighed	 for	en	debrief eller	 en	fratrædelsessamtale
• Arrangere	 en	værdig	afsked	for	 senioren	 uanset	 årsagen	til,	 at	han/hun	 stopper
• Hjælpe	 senioren	 videre	 i	en	ny	sammenhæng,	 hvor	han/hun	 kan	bruge	sine	 kompetencer

“Jeg	vidste	25	år	før,	hvornår	jeg	skulle	pensioneres.	Helt	nøjagtigt.	Og	det	er	både	
godt	og	ondt.	For	det	er	rart,	når	man	er	afklaret.	Man	kan	planlægge	en	masse	
ting	–økonomi	og	sådan	noget.	Men	det	er	jo	også	forfærdeligt,	at	man	så	når	
den	her	dato,	hvor	man	lige	pludselig	skal	gå	af.	Det	er	jo	en	fantastisk	viden,	der	
bliver	smidt	på	gulvet.	Altså	mit	hoved,	det	kan	bruges,	det	ved	jeg.”

Claus,	64	år,	pensionist

§
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Overgangen	til	et	liv	uden	for	arbejdsmarkedet	er	ofte	svær

Det	er	velbeskrevet	 i	antropologien,	 at	overgange	er	svære	for	mennesker,	 og	
at	der	ofte	er	en	krise	forbundet	 med	at	overgå	fra	en	livsfase	til	en	anden.	
Dette	 gør	sig	i	høj	grad	også	gældende,	 når	det	kommer	til	 overgangen	fra	
arbejdsliv	 til	 pensionsliv,	 og	flere	 af	de	deltagere	 i	undersøgelsen,	 der	 allerede	
er	gået	på	pension,	 beretter	 om	en	svær	første	 tid,	 hvor	identitet	 og	
hverdagsliv	gentænkes	og	genetableres.	 Det	er	tydeligt,	 at	overgangen	fra	
arbejdsliv	 til	 pensionsliv	 har	været	markant	vanskeligere	 for	de	personer,	 der	
ikke	selv	har	 truffet	 et	aktivt	valg	om	at	forlade	 arbejdsmarkedet,	 men	
derimod	 har	haft	en	kontrakt	med	en	given	pensionsalder,	 er	blevet	
afskediget	(når	arbejdet	 siger	stop),	 eller	 har	måttet	 forlade	 arbejdslivet	
pludseligt	 på	grund	 af	sygdom	(når	krop	eller	 psyke	siger	stop).	Overgangen	er	
dog	også	en	stor	og	krævende	omvæltning	 for	de	seniorer,	 der	 selv	har	taget	
beslutningen	 om	at	holde	 op.

For	at	hjælpe	til,	 at	overgangen	fra	arbejdsliv	 til	 pensionsliv	 bliver	 så	smertefri	
som	muligt	for	 senioren,	 bør	 arbejdspladsen:
• Erkende	 at	overgange	er	svære	– også	selvom	senioren	 selv	tager	

beslutningen	 om	at	stoppe
• Understøtte	 senioren	 i	at	forberede	 sig	på	overgangen	til	pensionslivet fx	

ved	seniorkurser,	 nedsat	 tid	eller	 anden	brobygning
• Bruge	 seniorens	 fulde	 kompetencer	 til	sidste	arbejdsdag
• Markere	overgangen	fra	arbejdsliv	 til	pensionsliv	 med	en	form	 for	

afskedsarrangement
• Give	mulighed	 for	at	senioren	 kan	bibeholde	 en	relevant	 faglig	og/eller	

social	tilknytning	 til	arbejdspladsen

“Man	både	glæder	sig,	men	også	frygter	pensionen	lidt.	Vi	vil	alle	
sammen	gerne	have	friheden,	men	på	bekostning	af	hvad?”

Linda,	64	år,	medarbejder

“Vi	rykker	længere	og	længere	ud	på	pinden,	og	i	ens	baghoved	lurer	
det,	at	pension	– det	er	altså	slutsatsen.”	

Lillian,	64	år,	medarbejder

”Når	en	medarbejder	kommer	seks	måneder	før	og	siger,	at	han	vil	
holde	op,	så	bliver	han	kørt	ud	på	et	sidespor.	Men	han	er	stadigvæk	en	
del	af	firmaet	og	skal	behandles	fuldt	ud	på	linje	med	andre.	Man	skal	
ikke	føle	sig	som	andenrangsansat.	Man	skal	ikke	behandles	som	en	
paria,	fordi	man	spiller	med	åbne	kort.”

Egon,	66	år,	pensionist
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Overgangen	er	svær,	når	man	bliver	tvunget	 ud	af	bagdøren Overgangen	er	svær,	når	arbejdet	har	været	en	stor	del	af	identiteten

Den	svære	overgang	til	pensionslivet:	To	cases

Claus	har	igennem	 hele	sit	arbejdsliv	 prioriteret	 arbejdet	 utrolig	 højt,	 har	
haft	et	stort	 ledelsesansvar	 og	har	arbejdet	 rigtig	mange	timer	 om	ugen.	I	
Claus’	 organisation	 er	der	en	fastlagt	pensionsalder,	 og	han	har	brugt	 lang	
tid	på	at	indstille	 sig	på	at	skulle	holde	 op.	Alligevel	 kommer	det	som	et	
chok,	 da	han	en	dag	bliver	 pensioneret,	 og	telefonen	 holder	 op	med	at	
ringe.	Claus	har	 altid	identificeret	 sig	meget	med	sig	job,	 sin	høje	 faglighed	
og	den	 organisation,	 som	han	har	været	en	del	af.	Nu	skal	han	lige	
pludseligt	 være	noget	andet.	Claus	 begynder	at	læse	historie	 og	gå	til	
gymnastik.	Efter	 nogen	tid	vender	 han	tilbage	til	arbejdsmarkedet	 som	
konsulent.	 Han	føler	 stadig,	at	han	har	masser	at	bidrage	 med.

Stig	har	 en	aftale	med	sin	arbejdsplads	 om	at	gå	ned	i	tid	 og	få	
supplerende	 efterløn.	 Et	par	 dage	før	 han	skal	på	nedsat	 tid,	tilbyder	
arbejdspladsen	 ham	imidlertid	 en	aftrædelsesordning.	 Ordningen	 er	
økonomisk	 fordelagtig,	 og	Stig	føler	 sig	presset	 til	at	sige	ja.	Stig	accepterer	
aftrædelsesordningen,	 selvom	han	har	indstillet	 sig	på	og	planlagt	sit	liv	ud	
fra	aftalen	om	nedsat	 tid.	Arbejdspladsen	 giver	ham	14	dages	opsigelse,	
hvor	han	ovenikøbet	 skal	nå	at	afholde	ferie.	 Den	første	 tid	på	pension	 er	
meget	vanskelig.	De	første	 par	 måneder	 inviterer	 de	gamle	kolleger	Stig	
med	ud	til	fredagsøl,	 men	han	føler	 sig	kasseret	og	har	 ikke	lyst	til	 at	tage	
med.	Nu	 vil	han	egentlig	 gerne	se	kollegerne,	 men	synes	det	 er	for	sent	at	
ændre	 på.			

”I	den	branche,	jeg	er	i,	bliver	man	fulgt	til	døren,	så	får	man	
frataget	sit	kort	og	det	hele,	og	så	vil	de	ikke	se	dig	mere.	Det	var	
en	dårlig	proces.	Jeg	havde	forberedt	mig,	men	på	noget	andet.”

Stig,	65	år,	pensionist

”Med	det	tempo,	jeg	arbejdede	i,	så	vidste	jeg	godt,	at	jeg	ville	få	
en	rigtig	grim	tur	bagefter.	Telefonen	holdt	op	med	at	ringe,	den	
var	helt	død.	Jeg	befandt	mig	i	et	vakuum.	Det	her	med	tavsheden	
på	telefonen,	jeg	kigger	på,	om	der	er	strøm	på	den	hele	tiden.	
Overgangen	er	meget	meget	værre,	end	jeg	regnede	med.	For	jeg	
er	simpelthen	et	menneske,	der	er	vant	til	at	arbejde	meget,	og	
pludselig	så	er	man	hjemme.”

Claus,	64	år,	pensionist
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Under	hvert	område	beskrives	fordele	og	udfordringer	for	
medarbejder	og	arbejdsplads,	og	der	gives	konkrete	
eksempler	og	udpeges	opmærksomhedspunkter	for	de	
arbejdspladser,	som	ønsker	at	sætte	fokus	på	dette	område.	

Uagtet	 om	virksomhederne	har	en	nedskrevet	seniorpolitik	
eller	ej,	udøver	de	i	praksis	seniorpolitik	på	forskellige	måder.
I	dette	kapitel	præsenteres	syv	områder,	som	undersøgelsen	
har	vist,	er	relevante	at	handle	på	for	at	sikre	gode	og	lange	
seniorarbejdsliv.

Arbejdspladsen:	Seniorpolitik	i	praksis
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Sådan	ser	seniorpolitik	ud	i	praksis

Nær	ledelse Jobskifte Rådgivning Nedsat	tid

Arbejdsfunktion Afsked Tilknytning
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Nær	ledelse
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Fordele	for	arbejdspladsen
De	ledere	 i	undersøgelsen,	 der	er	 i	mindre	 afdelinger,	 giver	udtryk	for	 at	have	
et	nært	forhold	 til	 deres	medarbejdere,	 som	gør,	 at	de	kender	 seniorerne	 godt	
og	derfor	 bedre	 kan	aflæse	deres	behov.	I	praksis	betyder	 det,	at	lederen	 kan	
tage	hensyn	 til	senioren	 fx	i	fordeling	 af	arbejdsopgaver	 og	vagtplanlægning.	
Derudover	 har	den	’nære’	 leder	generelt	 en	bedre	 føling	 med	seniorens	
situation,	 og	det	kommer	derfor	 sjældent	 som	en	overraskelse,	 hvornår	
senioren	 forlader	 arbejdet.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Det	kan	være	en	udfordring	 for	 ledere	 i	større	 afdelinger	 at	være	tæt	på	sine	
medarbejdere	 og	dermed	 skabe	et	nært	 og	tillidsfuldt	 forhold	 til	dem.	Hvis	
senioren	 ikke	er	åben	om	sin	situation	 og	overvejelser	 omkring	sin	sidste	 tid	i	
arbejdet,	 bliver	 det	sværere	for	 lederen	 at	skabe	et	tilfredsstillende	
udfasningsforløb og	overlevering.

Nær	ledelse	skaber	åbenhed	om	alder	og	fremtid	i	virksomheden

Fordele	for	senioren
En	nærværende	 leder	 er	ifølge	seniorerne	 i	denne	 undersøgelse	 altafgørende	
for	den	 generelle	 trivsel	på	arbejdspladsen	 og	har	betydning	 for	deres	 lyst	og	
mod	til	 at	tage	hul	på	dialogen	omkring	 deres	sidste	 tid	i	virksomheden.	 Når	
seniorerne	 oplever,	 at	lederen	 er	’tæt	på’,	 føler	 de,	at	de	kan	være	mere	 åbne	
og	ærlige	 om	deres	behov	og	ønsker	til	 seniorarbejdslivet	 uden	 at	skulle	frygte	
for,	 hvordan	 deres	budskab	 bliver	modtaget	 af	lederen,	 og	om	det	 kan	have	
nogle	konsekvenser.

Udfordringer	for	senioren
At	sætte	sin	egen	alder	 på	dagsordenen	 og	blotlægge	 sine	tanker	 og	
overvejelser	 omkring	 sin	livs- og	arbejdssituation	 nu	og	fremadrettet	 er	i	
forvejen	 et	ømtåleligt	 emne	for	 senioren,	 og	det	 bliver	kun	sværere	at	tale	
om,	hvis	lederen	 ikke	opleves	 som	nærværende	 og	tillidsfuld.	 Det	samme	
gælder,	 hvis	senioren	 oplever	 en	leder,	 som	ofte	taler	 ’tom	 snak’	og	lover	en	
masse	uden,	 at	der	i	praksis	sker	noget.

”Jeg	mener,	at	chefen	skal	være	der,	hvor	felten	sker.	Man	skal	ikke	gå	
rundt	og	tale	ledelses-swahili.	Det	er	tom	snak.”

Erik,	62	år,	medarbejder

”Det	skal	helst	ikke	komme	som	en	overraskelse,	at	en	medarbejder	vil	
gå	på	pension.	Så	har	der	ikke	været	åbenhed	nok	i	dagligdagen.	Og	det	
er	jo	nemt	for	mig,	som	sidder	i	et	meget	lille	team,	hvor	du	er	meget	
tættere	på.	Vi	er	syv	inklusiv	mig.	Som	mellemleder	for	40-50	mand	kan	
du	ikke	være	så	tæt	på.	Der	er	du	nødt	til	at	være	tæt	på	via	nogle	
andre,	og	så	ryger	der	noget	af	den	nærhed,	der	skal	til.”

Jan,	62	år,	leder
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En	observerende	 leder	løser	problemer	 i	opløbet En	ikke-synlig	 leder	har	mindre	 føling	 med	medarbejderne

Nær	ledelse:	To	cases

Lederen	 Ahmed	 savner	at	have	en	mere	direkte	 og	fysisk	kontakt	med	sine	
medarbejdere.	 Førhen	 var	det	 Ahmed,	der	 hver	dag	tog	imod	
medarbejderne,	 når	 de	mødte	 ind,	 og	udleverede	 dagens	vagtplan	til	dem.	
Dette	 gav	ofte	anledning	 til	en	kort	sludder	 om	stort	 og	småt	og	betød,	 at	
Ahmed	havde	en	føling	med	medarbejderne,	 deres	situation	 og	eventuelle	
behov,	 ligesom	han	havde	nemmere	 ved	at	opbygge	en	god	relation	 til	
dem.	Dette	 vanskeliggøres	i	dag	af	digitaliseringen,	 som	medfører	 en	
ændret	 kontakt	mellem	 Ahmed	og	medarbejderne.

Jesper	 er	leder	 i	en	virksomhed,	 hvor	 arbejdet	 kan	være	fysisk	krævende.	
Han	er	leder	 for	10-20 medarbejdere	 og	gør	meget	ud	af	at	holde	øje	 med	
deres	fysiske	tilstand.	Ser	Jesper,	 at	en	medarbejder	 er	slidt	 eller	 har	en	
midlertidig	 skavank,	finder	 han	mindre	 fysisk	krævende	opgaver	til	
vedkommende.	Det	samme	er	tilfældet,	 hvis	Jesper	oplever,	 at	en	
medarbejder	 får	en	lavere	stresstærskel	 eller	 har	vanskeligere	 ved	at	
bevare	overblikket.	Her	 forsøger	 han	at	skabe	større	 forudsigelighed	 eller	
struktur	 i	arbejdshverdagen	 ved	fx	at	lade	medarbejderen	 løse	opgaver	 for	
en	fast	kunde.	

”Når	folk	bliver	ældre,	forsøger	vi	at	finde	nogle	arbejdsopgaver,	
hvor	de	ikke	bliver	smidt	ud	i	kulde	og	sne	osv.	Eller	noget,	hvor	det	
ikke	gør	noget,	at	man	har	en	lavere	stresstærskel	eller	lidt	mindre	
overblik.	Vi	prøver	så	vidt	muligt	at	finde	et	sted,	der	passer	til	den	
enkelte,	fx	finde	egnede	opgaver,	der	er	mindre	fysisk	og/eller	
psykisk	krævende.”

Jesper,	47	år,	 leder

”Vi	bliver	skåret	ned.	Vi	har	ikke	længere	tid	til	at	komme	ud	blandt	
medarbejderne.	Førhen	var	jeg	fysisk	i	kontakt	med	samtlige	
medarbejdere	ved	skranken,	når	de	mødte	ind	og	skulle	have	deres	
vagtplan	og	telefonisk.	Nu	er	alt	blevet	digitaliseret.	De	stempler	
selv	ind	via	en	telefon,	tager	selv	vagtplanen	i	dueslaget,	og	
samtlige	telefonopkald	går	via	driftscentret.	Jeg	har	ikke	den	
samme	føling	med	dem	som	førhen.”	

Ahmed,	 48	år,	leder
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• En	formaliseret	 seniorpolitik	 må	aldrig	 stå	alene,	 men	skal	omsættes	til	
praksis	og	suppleres	 med	en	nær	og	empatisk	ledelse,	 der	ser	den	enkelte	
medarbejder	 og	dennes	behov

• Sørg	for	at	omsætte	tale	til	 handling,	 det	 skaber	tilllid	 til	 ledelsen	 – sig	
tingene,	 som	de	er,	og	gør	noget	ved	det.	Tag	fx	konkrete	 initiativer	 på	
baggrund	 af	MUS-samtalen	 eller	giv	en	medarbejder	 mulighed	 for	at	skifte	
jobfunktion	 frem	 for	at	lade	det	blive	ved	snakken

• Vid at	medarbejderen	 måske	har	 svært	ved	selv	at	give	udtryk	for	 sine	
behov	eller	 sige	fra	over	for	 fx	arbejdsopgaver

• Vær	tilgængelig	og	brug	tid	 på	at	tale	med	medarbejderne	 i	dagligdagen

Nær	ledelse:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Jobskifte
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Fordele	for	arbejdspladsen
For	alle	undersøgelsens	 deltagende	 virksomheder	 gælder,	 at	de	i	rekruttering-
en af	nye	medarbejdere	 går	efter,	 hvad	de	betegner	 som	”bedste	 mand	til	
jobbet”.	 Som	udgangspunkt	bliver	 der	 set	på	kompetencer	 frem	for	 på	alder,	
men	virksomhederne	 er	imidlertid	 også	bevidste	om,	 at	medarbejdere	 i	
forskellige	 aldersgrupper	 kan	bidrage	 med	noget	forskelligt	 til	 virksomheden.	
Generelt	 er	det	virksomhedernes	 oplevelse,	 at	seniorer	 kan	bidrage	 positivt	
med	deres	store	 erfaring	 og	mødestabilitet.	 En	enkelt	af	de	deltagende	
virksomheder	 har	mangfoldighed	 som	en	central	 del	af	deres	brand	 og	går	
målrettet	 efter	at	rekruttere	 seniorer.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Enkelte	af	de	deltagende	 virksomheder	 har	en	opfattelse	 af,	at	seniorer	 er	
dyre	medarbejdere,	 som	er	mindre	 forandringsparate	 og	svære	at	forme	 på	
grund	 af	mange	år	på	arbejdsmarkedet.

Jobskifte	er	en	udfordring,	selvom	arbejdspladserne	mener,	at	de	går	efter	’den	bedste	
mand	til	jobbet’

Fordele	for	senioren
Undersøgelsen	 har	vist	eksempler	 på	seniorer,	 der	har	taget	et	valg	om	og	er	
lykkedes	med	at	skifte	job	i	en	sen	alder	 som	en	del	 af	deres tilbagetrækning
fra	arbejdsmarkedet.	 De	er	fx	gået	efter	 jobs	med	færre	 deadlines	 og	mindre	
ansvar,	mindre	 fysisk	krævende	 arbejde	 eller	 arbejde	 med	kortere	 pendlertid.	
De	har	valgt	et	jobskifte,	 som	matcher	 deres	behov	og	ønsker	til	senkarrieren.

Udfordringer	for	senioren
Undersøgelsen	 peger	 på,	at	det	at	blive	fyret	i	en	sen	alder	er	en	stor	
udfordring	 mentalt,	 men	også	i	høj	grad	i	forhold	 til	at	finde	et	andet	 job.	For	
nogen	kan	det	 være	så	svært,	 at	de	mister	 modet,	 fordi	 de	har	vanskeligt	ved	
at	skulle	ud	at	’sælge	sig	selv’	efter	mange	år	i	samme	job.	Andre	 oplever	at	
støde	 panden	mod	en	mur,	 fordi	 de	ingen	respons	 får	på	de	ansøgte	stillinger	
og	ender	 med	at	blive	tvunget	på	efterløn	 før,	 de	egentlig	selv	ønsker	 det.

”Jeg	blev	fyret	som	55-årig,	og	jeg	søgte	og	søgte,	men	der	skete	
ingenting.	Så	kom	det	dertil,	at	hvis	ikke	jeg	havde	fundet	mig	et	job,	
inden	jeg	blev	60,	så	skulle	jeg	gå	på	efterløn.	Man	snakker	om	det	grå	
guld	og	seniorpolitik,	men	det	grå	guld	lå	meget	godt	gemt.	Inde	i	mig	
selv	kunne	jeg	godt	føle,	at	jeg	havde	alderen	imod	mig,	når	jeg	søgte	et	
job.	Altså,	hvad	skal	de	bruge	sådan	en	gammel	knejt til?”

Egon,	66	år,	pensionist

”Typisk	tager	jeg	stabsfolk	som	unge.	De	har	den	mest	friske	viden	fra	
handelshøjskolen,	og	IT-mæssigt er	de	jo	hajer.	Mellemledere	vil	jeg	
gerne	have	unge,	fordi	jeg	kan	ikke	gå	ud	at	ansætte	en	god	mellem-
leder	til	en	fornuftig	løn.	Så	vil	jeg	hellere	ansætte	unge	mellemledere	
og	være	med	til	at	udvikle	dem.	Hvis	det	er	en	chef,	vil	jeg	meget	gerne	
have	en	med	erfaring.	Der	betyder	alder	ikke	så	meget.”

Preben,	 57	år,	leder
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Jobskifte	 matcher	 behov	 og	ønsker	til	 senkarrieren Seniorafdeling	 kalder	på	rekruttering	af	yngre	medarbejdere

Jobskifte:	To	cases

Martin	 er	leder	i,	 hvad	han	betegner	 som	en	”seniorafdeling”,	 hvor	
gennemsnitsalderen	 er	på	over	50	år,	 og	hvor	en	stor	 del	af	
medarbejderne	 er	over	60	år.	I	praksis	nyder	 lærlingene	 godt	af	at	kunne	
komme	i	sidemandsoplæring	 hos	seniorerne,	 som	qua	deres	mangeårig	
erfaring	 opleves	som	en	stor	 værdi	i	afdelingen.	 Men	de	mange	
medarbejdere	 på	over	60	år	tvinger	ledelsen	 til	 at	fokusere	 på	alder,	 når	
de	næste	gang	skal	ansætte	nye	medarbejdere.	 Afdelingen	 kan	ikke	bære	
flere	 medarbejdere	 i	den	samme	aldersgruppe,	 da	det	er	problematisk,	
hvis	alle	ønsker	nedsat	tid	 eller	 forlader	 arbejdet	 samtidig.

Kjeld har	i	mange	år	haft	et	fysisk	krævende	arbejde	 som	udkørende
gartner,	 hvilket	involverede	 en	del	pendlen	 rundt	 i	landet.	 Han	havde	et	
ønske	om	et	mindre	 fysisk	krævende	arbejde,	 lavere	arbejdstempo	 og	
mindre	 transporttid	 i	hans	sidste	år	på	arbejdsmarkedet.	 For	Kjeld	er	
beslutningen	 om	jobskiftet	 en	del	af	hans	overvejelser	 om	og	
forberedelser	 til	at	skulle	gå	på	pension	 på	et	tidspunkt,	 når	økonomien	
tillader	 det.

”For	mit	vedkommende	er	det	en	del	af	min	tilbagetrækning,	at	jeg	
er	ejendomsfunktionær	i	dag.	Før	det	var	jeg	gartner	og	kørte	til	
Kalundborg	den	ene	dag	og	Køge	den	anden	dag.	Det	kunne	jeg	
ikke	blive	ved	med.	Det	her	tempo	nu,	selvom	det	er	hårdt,	så	er	
det	jo	ingenting	i	forhold	til	tidligere.	I	det	andet	job	kunne	jeg	
klippe	otte	kilometer	hæk	i	løbet	af	en	sommer,	nu	nøjes	jeg	med	
halvanden	kilometer.	Det	er	fast	arbejde	og	tæt	på	hjemmet.”

Kjeld,	64	år,	medarbejder

”Vi	har	prøvet	at	få	medarbejdere	i	midten	af	30’erne,	men	det	har	
ikke	været	muligt.	Vi	har	mange	ældre	medarbejdere	fra	samme	
årgang.	Derfor	vil	vi	helst	ikke	have	nye,	gamle	ind.	Vi	prøver	altid	
at	få	nogen,	der	passer	godt	ind	i	gruppen,	men	nu	er	det	endnu	
mere	presserende,	så	næste	gang	er	vi	nødt	til	kun	at	kigge	på	
alder.”	

Martin,	38	år,	 leder
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• I	det	tilfælde,	 at	I	bliver	 nødt	 til	at	afskedige	en	seniormedarbejder,	 før	
han/hun	 ønsker	at	forlade	 arbejdsmarkedet:	 Forsøg	at	hjælpe	
vedkommende	 videre	i	et	andet	arbejde	 eller	 en	anden	sammenhæng,	
hvor	han/hun	 kan	bruge	 sine	kompetencer

• Vid	at	diversitet	 i	alder	vurderes	 positivt	 af	alle	deltagere	 i	denne	
undersøgelse,	 både	hvad	angår	faglighed	og	socialt	samspil

• Sæt	handling	 bag	jeres	ord,	 når	 I	rekrutterer.	 Tilbyd	jobbet	 til	den	bedst	
egnede	kandidat	 uanset	alder

• Genbesøg	 fordomme	 og	se,	hvad	der	 bunder	 i	virkelighed.	Fx	ved	at	
invitere	 ansøgere,	 der	 er	oppe	i	årene	til	 samtale

Jobskifte:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Rådgivning
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Fordele	for	arbejdspladsen
Når	arbejdspladsen	 tilbyder	 seniorkurser,	 pensionstjek	 osv.,	understøttes	
seniorerne	 i	at	lægge	planer	 for	deres	 seniorarbejdsliv.	 Det	betyder,	 at	
dialogen	med	arbejdspladsen	 kan	foregå	 på	et	mere	informeret	 og	reflekteret	
grundlag,	 og	at	arbejdsplads	 og	medarbejder	 tidligt	 kan	forventningsafstemme	
og	lave	konkrete	aftaler.	 Dette	sikrer,	 at	arbejdspladsen	 kan	være	på	forkant	i	
forhold	 til	at	planlægge	en	god	overlevering	 og	sikre,	 at	senioren	 bliver	 så	
længe	på	arbejdspladsen,	 som	han/hun	 gerne	vil.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Seniorkurser	 er	en	investering	 i	gode	forløb	 med	seniorer,	 men	de	koster	 både	
tid	og	penge	og	kræver,	 at	arbejdspladsen	 er	villig	til	at	investere	 i	at	klæde	
seniorerne	 godt	på.

Rådgivning skaber	overblik	og	giver	anledning	til	at	lægge	konkrete	planer	for	pension

Fordele	for	senioren
Usikkerheden	 omkring	 den	økonomiske	 situation	 efter	 arbejdslivets	 ophør	 kan	
fylde	meget	hos	seniorerne	 og	gøre	 det	vanskeligt	for	dem	at	forholde	 sig	til,	
hvad	de	godt	 kunne	tænke	sig	i	forhold	 til	 pensionsalder	 og	seniorarbejdsliv.	
Kurser	 og	samtaler	med	information	 og	rådgivning	 om	pensionsmuligheder	 og	
seniorordninger	 skaber	et	billede	 af,	hvad	der	 reelt	 kan	lade	sig	gøre,	 og	giver	
anledning	 til	 at	reflektere	 over	muligheder	 og	ønsker	og	til	at	lægge	konkrete	
planer.	

Udfordringer	for	senioren
Deltagelse	 i	seniorkurser,	 pensionssamtaler	 osv.	er	et	frivilligt	 tilbud,	 og	
kommer	dette	 tilbud	 på	et	tidspunkt,	 hvor	senioren	 ikke	oplever	det	 som	
relevant	 for	sin	situation,	 vil	han/hun	 ofte	takke	nej.	Deltager	 senioren	 ’for	
tidligt’	 er	der	fare	for,	 at	han/hun	 vil	have	glemt	det	meste,	 når	det	engang	
bliver	 relevant.

”Der	er	mange,	som	ikke	aner,	hvad	de	har	af	muligheder.	Jeg	har	selv	
undersøgt	det,	men	mange	står	af,	når	det	kommer	til	nettet.	Alt	det	der	
med	bonusordninger,	efterløn,	pensionsmuligheder,	det	ville	være	godt	
at	få	klar	besked.	Jeg	går	jo	og	fortæller	mine	kolleger	om	det.	Nogen	
ved	slet	ingenting.”

John,	70	år,	medarbejder

”Det	er	selvfølgelig,	fordi	vi	gerne	vil	fastholde	dem,	men	jeg	skal	også	
være	ærlig	og	sige,	at	det	jo	også	er	fordi,	at	vi	kan	se,	at	hvis	alle	de	
medarbejdere,	vi	har,	som	er	over	60,	går	på	pension	på	samme	tid,	så	
har	vi	ikke	medarbejdere	nok.”

Tine,	 37	år,	HR
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Seniorkurser	sætter	tanker	i	gang Pensionstjek	 kan	gøre	det	 muligt	 at	lægge	konkrete	 planer

Rådgivning:	To	cases

Kirsten	 har	 i	de	senere	 år	spekuleret	 på,	om	økonomien	 kunne	holde	 til,	 at	
hun	gik	på	deltid,	 når	hun	blev	60	år.	Jo	nærmere	 hun	 kom	på	de	60	år,	 jo	
mere	afklaret	 blev	hun	med,	at	nedsat	tid	 ville	være	det	rigtige	 for	 hende,	
men	hun	var	ikke	klar	over,	om	det	kunne	lade	sig	gøre	økonomisk.	Kirsten	
og	hendes	 mand	fik	gennem	Kirstens	 arbejde	 foretaget	 et	pensionstjek,	
hvor	de	fik	beregnet,	 hvad	det	ville	betyde	for	 deres	pension,	 hvis	hun	gik	
på	deltid.	De	havde	på	forhånd	 opsat	et	minimumskrav	 til	deres	månedlige	
rådighedsbeløb	 som	pensionister,	 og	pensionstjekket	 fortalte	 dem,	 at	
dette	 sagtens	kunne	 indfries,	 selvom	Kirsten	 gik	på	deltid.	Kirsten	 arbejder	
nu	30	timer	 om	ugen.

I	den	virksomhed,	 hvor	 Tine	arbejder,	 bliver	 medarbejdere	 på	60+	år	
tilbudt	 at	deltage	 i	et	seniorkursus.	 Medarbejderne	 kan	invitere	 deres	
ægtefæller	 med	på	kurset,	 hvilket	de	i	vid	udstrækning	 benytter	 sig	af.	
Tine	oplever,	 at	medarbejderne	 er	glade	for	kurserne,	 og	flere	 har	fortalt,	
at	de	har	 fået	information,	 som	de	slet	ikke	var	klar	over,	at	de	behøvede.	
På	seniorkurserne	 er	der	 oplæg	om	virksomhedens	 seniorordninger,	
pension,	 sundhed	 og	seniorlivet	 mere	generelt.	
Til	slut	på	kurset	får	medarbejderne	 et	forberedelsesark	 til	en	
seniorsamtale	 med	deres	leder.	 Samtalen	er	en	forventningsafstemning,	
hvor	medarbejderne	 kan	give	udtryk	for,	 hvad	de	ønsker	 i	deres	
seniorarbejdsliv,	 og	ledelsen	 kan	få	indtryk	af,	hvor	længe	medarbejderen	
vil	blive,	og	hvilke	behov han/hun	 har.

“Formålet	med	kurset	er	ikke	at	fortælle,	nu	skal	I	på	pension.	Det	
er	egentlig	at	fortælle	dem:	vi	vil	gerne	have,	at	I	bliver	hos	os,	og	
nu	skal	I	høre,	hvilke	gode	ting,	der	er	ved	at	være	senior	i	
arbejdslivet,	og	hvordan	I	kan	blive	her	hos	os.”

Tine,	 37	år,	HR

“Pensionstjekket	fortalte	os,	at	jeg	ville	have	råd	til	at	gå	ned	i	tid.	
Så	fra	det	tidspunkt,	der	har	jeg	tænkt,	at	når	jeg	blev	60,	så	ville	
jeg	gerne	på	deltid.”	

Kirsten,	60	år,	medarbejder
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• Indgå	gerne	 samarbejde	 med	eksterne	aktører	 om	at	sammensætte	et	godt	
og	interessant	 kursus

• Vid	at	nogle	 pensionsselskaber	 tilbyder	 gratis	rådgivning	 og	kurser,	 når	de	
forsikrer	 virksomhedens	 ansatte

• Tilbyd	gerne	 rådgivning	ad	flere	 omgange	og	på	forskellige	 tidspunkter.	 Det	
er	forskelligt,	 hvornår	 en	medarbejder	 oplever	 det	som	relevant

• Skab	mulighed	 for	at	medarbejdere	 kan	få	et	kort	brush-up	 kursus,	 hvor	de	
kan	få	genopfrisket	 indholdet	 fra	kurset

• Suppler	 gerne	kurset	 med	en	seniorsamtale,	 hvor	I	på	baggrund	af	kurset	
kan	få	talt	om	medarbejderens	 ønsker	til	seniorarbejdslivet

Rådgivning:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Nedsat	tid
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Fordele	for	senioren
Nogle	 seniorordninger	 giver	seniorer	 mulighed	 for	at	gå	på	nedsat	tid,	 når	de	
fylder	 60	år,	 hvis	hensynet	 til	virksomhedens	 daglige	drift	 tillader	 det.	Dette	
udmønter	 sig	i	en	eller	 flere	ugentlige	 fridage,	 kortere	 arbejdsdage	 eller	flere	
indlagte	 pauser	i	 løbet	 af	arbejdsdagen.	 Undersøgelsen	 viser,	at	der	er	forskel	
på,	om	virksomheden	 indbetaler	 fuld	 pension	 til	en	medarbejder	 på	nedsat	
tid.	For	senioren	 rummer	 nedsat	tid	følgende	 fordele:	 	
• Mulighed	 for	at	blive	i	arbejdet	
• Tid	til	restitution	 og	derfor	 mere	overskud
• Nedtrapning	 af	arbejdet	 og	’smagsprøve’	 på	pensionslivet

Udfordringer	for	senioren
Undersøgelsen	 viser,	 at	nedsat	 tid	for	 de	fleste	 seniorer	 er	attraktivt,	 men	at	
der	også	er	udfordringer	 forbundet	 hermed	 – mentalt,	 økonomisk	 og	praktisk.	
At	være	væk	1-2	dage	om	ugen	kan	få	senioren	 til	at	føle	sig	mindre	 som	en	
del	af	arbejdspladsen,	 og	det	kan	være	vanskeligt	at	bevare	helheden	 i	
arbejdet	 både	fagligt	og	socialt.	Nedsat	 tid	kan	desuden	 betyde,	at	senioren	
må	give	afkald	på	løn	og	pension	 samt	arbejdsfunktioner	 og	arbejdsopgaver.

Nedsat	arbejdstid	gør	det	muligt	at	tage	gradvist	hul	på	pensionslivet

”Arbejdet	er	for	mig	uhyre	vigtigt.	Jeg	kan	ikke	se,	hvornår	dagen	
kommer,	hvor	jeg	skal	stoppe.	Jeg	prøver	at	trappe	ned	og	vænne	mig	
lidt	til	det.”

Verner,	 67	år,	medarbejder
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Fordele	for	arbejdspladsen
For	arbejdspladsen	 har	nedsat	 tid	den	fordel,	 at	den	kan	holde	 på	en	
medarbejder	 med	stor	 erfaring	 og	sikre,	at	medarbejderens	 ’know how’	 bliver	
i	virksomheden	 så	længe	som	muligt.	Arbejdspladsen	 kan	fx	tænke	i	
sidemandsoplæring	 og	mentorordninger,	 hvor	senioren	 kan	oplære	 og	give	sin	
erfaring	 og	viden	videre	til	 kolleger.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Det	er	forskelligt	 fra	virksomhed	 til	 virksomhed,	 hvordan	 nedsat	tid	 i	praksis	
bedst	lader	 sig	gøre,	 og	det	afhænger	i	høj	 grad	af	virksomhedstype.	 Generelt	
for	alle	virksomheder	 er,	 at	der	 er	en	række	praktiske	udfordringer	 forbundet	
med	at	have	en	medarbejder	 på	nedsat	tid.	En	ugentligt	 fridag	opleves	oftest	
som	uproblematisk,	 men	to	fridage	 om	ugen	er	i	praksis	svært	foreneligt	 med	
arbejdet.	 Undersøgelsen	 viser,	 at	vidensvirksomheder i	højere	 grad	end	
produktionsvirksomheder	 har	nemmere	 ved	at	imødekomme	 seniorens

ønske	om	en	ugentlig	 fridag.	I	vidensvirksomheder er	det	 oplevelsen,	 at	
senioren	 oftest	når	det	samme	på	en	firedages	 uge	som	på	en	femdages uge,	
og	ellers	 ligger	arbejdsopgaverne	 der	til	ugen	efter.	 I	produktions-
virksomheder er	det	sværere	at	planlægge	udenom	 en	medarbejder	 på	nedsat	
tid,	 for	uden	medarbejderen	 står	produktionen	 stille	 eller	processer	
besværliggøres,	 fordi	 der	mangler	 en	mand.	Ofte	er	løsningen	 her,	 at	et	job	
deles	af	to	medarbejdere,	 eller	 at	der	 supplereres	 med	vikarer.	Hos	en	af	
undersøgelsens	 deltagende	 virksomheder	 har	man	stor	succes	 med	at	bruge	
pensionerede	 tilkaldevikarer.
Undersøgelsen	 peger	 desuden	 på,	at	virksomhedsstørrelse	 har	stor	betydning	
for,	 hvor	fleksible	 rammerne	 er	i	forhold	 til	at	tilbyde	senioren	 nedsat	tid	 og	
andre	 muligheder	 som	fx	ændrede	 arbejdsfunktioner.	 Jo	flere	 ansatte	en	
virksomhed	 har,	 des	større	 er	fleksibiliteten	 i	forhold	 til	at	kunne	tilbyde	 og	
indfri	 seniorens	 ønsker.

Nedsat	tid	kræver,	at	arbejdspladsen	udviser	fleksibilitet	og	vilje	

”Vi	vil	jo	få	det	til	at	lykkes,	for	vi	ved	også,	at	sådan	én	som	Kirsten,	
hun	vil	være	om	end	endnu	mere	engageret	og	klar	til	at	yde	en	ekstra	
indsats,	og	jeg	tænker	også,	at	hun	er	typen,	der,	selvom	hun	har	en	
fridag,	næsten	får	gjort	det	samme,	for	så	speeder	hun	bare	op	og	
sørger	for	at	få	løst	sine	opgaver.”	

Hanne,	47	år,	HR

”Du	kan	have	reduceret	arbejdstid,	hvis	du	har	et	job,	som	i	princippet	
kan	udføres	nemt	af	en	vikar	eller	en	anden	funktion.	Hvis	du	har	et	job,	
som	ikke	kan	erstattes	nemt,	så	er	det	svært	at	reducere	arbejdstiden.	
Det	har	vi	ikke	størrelsen	til	i	mit	område.	Hvis	man	kan	nå	det	samme	
på	fire	dage,	som	man	kan	på	fem,	så	har	vi	ledet	det	dårligt.	Så	er	vi	
for	mange	mennesker.”

Preben,	 57	år,	leder



57

Seniorfridag	 sikrer	’overlevelse’	 og	holder	 på	medarbejderen Nedsat	tid	 er	lig	 med	udviskning

Nedsat	tid:	To	cases

På	Torbens	 arbejdsplads	 er	nedsat	 tid	en	rettighed,	 når	man	fylder	 60	år,	
men	frygten	for	 at	miste	 helheden	 i	arbejdet	 afholder	 Torben	 fra	at	bede	
sin	leder	 om	en	eller	 to	ugentlige	 fridage.	At	gå	på	nedsat	 tid	er	for	 Torben	
det	samme	som	at	være	”på	vej	afsted”.	Han	er	overbevist	 om,	at	trapper	
man	først	 ned	eller	 fastsætter	 en	dato	 for,	 hvornår	 man	vil	forlade	
arbejdsmarkedet,	 sker	der	noget	mentalt,	 som	gør,	 at	man	har	 svært	ved	
at	give	sig	hen	til	 arbejdet.	

For	Kirsten	 betyder	 hendes	 ugentlige	 fridag,	 at	hun	 bliver	i	arbejdet	
længere	 end,	hvis	hun	ikke	havde	den.	Hverdagen	er	travl,	 og	med	fire	
børn	 og	to	børnebørn	 er	der	også	drøn	 på	i	weekenden,	 så	Kirsten	
oplever,	 at	mandagen	er	den	dag,	der	 binder	 det	hele	 sammen.	Her	kan	
hun	gøre	 det,	hun	 har	lyst	til,	og	opdyrke	nogle	 af	de	interesser,	 som	hun	
ikke	tidligere	 har	haft	tid	til.	Fridagen	 er	imidlertid	 ikke	mere	 hellig,	 end	at	
den	til	tider	 inddrages,	 når	arbejdet	 kræver	overarbejde.

“Jeg	har	fået	mig	en	seniorfridag	om	mandagen.	Det	er	min	
overlevelsesdag	i	en	travl	hverdag.	Den	betyder	alt.	Jeg	ville	nok	gå	
på	efterløn	før,	hvis	ikke	jeg	havde	den	fridag.	Jeg	ved	ikke,	om	
man	har	brug	for	mere	tid	til	restitution,	når	man	bliver	ældre.”

Kirsten,	60	år,	medarbejder

”Jeg	har	haft	masser	af	kolleger	gennem	årene,	som	er	gået	ned	i	
tid,	en	og	to	dage,	og	jeg	har	kunnet	se,	hvordan	de	stille	og	roligt	
har	visket	sig	selv	ud	af	landkortet.	De	trækker	sig,	giver	sig	ikke	
længere	og	går	ikke	ind	i	opgaverne.	Det	bliver	defensivt.	Jeg	tror	
også,	at	man	bliver	opfattet	lidt	defensivt	af	de	andre.”

Torben,	 62	år,	medarbejder
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• Tilbyd	nedsat	 tid	med	fuld	 indbetaling	 til	 pension

• Skab	fleksible	 rammer	og	tænk	i	alternative	 løsninger,	 der	gør	det	muligt	 at	
imødekomme	medarbejderens	 ønske	om	nedsat	tid	i	praksis

• Tænk	nedsat	 tid	som	både	ugentlig(e) fridag(e),	 kortere	 arbejdsdage	 og	
flere	 indlagte	pauser	 i	arbejdsdagen

• Informér	 medarbejderen	 om	forskellige	 muligheder	 for	nedsat	tid

• Snak	med	medarbejderen	 om	mulige	faglige	og	sociale	 konsekvenser	ved	
nedsat	tid	 i	form	 af	fx	ændrede	 arbejdsopgaver	 og	ændrede	 tilknytning	 til	
arbejdet	 og	kolleger

• Kortlæg	 sammen	med	medarbejderen	 de	forskellige	 løsningsmodeller,	 der	
kan	lade	sig	gøre	i	praksis

• Tænk	i	gensidig	fleksibilitet,	 hvor	medarbejderen	 kan	bytte	rundt	 på	sine	
ugentlige	 fridage,	 hvis	arbejdet	 kræver	det

Nedsat	tid:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Arbejdsfunktion
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Fordele	for	arbejdspladsen
Muligheden	 for	 ændrede	 arbejdsfunktioner	 giver	senioren	 et	alternativ	 til	at	
stoppe	 fra	den	ene	dag	til	 den	anden.	For	virksomheden	 betyder	 det,	at	den	
kan	holde	 på	senioren	 længst	muligt,	 samtidig	 med	at	risikoen	 for	 videnstab
minimeres.	 Det	er	især	et	attraktivt	 tiltag	i	forhold	 til	seniorer,	 som	er	fysisk	
eller	 psykisk	nedslidte,	 men	som	er	videns- og	erfaringstunge	 og	har	et	ønske	
at	blive	i	arbejdet.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Hvor	fleksibel,	 den	enkelte	virksomhed	 kan	være	i	forhold	 til	 ændrede	
arbejdsfunktioner,	 afhænger	 af	virksomhedstype	 og	-størrelse.	 I	undersøgel-
sen findes	der	 blandt	 de	større,	 fysiske	virksomheder	 eksempler	 på	flere	 af	de	
såkaldte	beskyttede	jobs,	 hvor	 seniorer	 har	fået	nye,	mere	 skånsomme	og	
dermed	mindre	 fysiske	krævende	arbejdsopgaver.	 I	mindre	 virksomheder,	 i	
virksomheder	 hvor	der	ikke	findes	 mange	forskellige	 typer	af	arbejdsopgaver,	
eller	 i	virksomheder	 med	mere	specialiserede	 arbejdsopgaver,	 er	det	
vanskeligere	at	finde	alternative	 arbejdsfunktioner	 og	arbejdsopgaver.

Ændrede	arbejdsfunktioner	skaber	blød	overgang	og	skåner	krop	og	sjæl

Fordele	for	senioren
Ændrede	 arbejdsfunktioner,	 tilpasset	 seniorens	 fysiske	og	psykiske	formåen,	
kan	skabe	fornyet	arbejdsglæde	 og	energi	 og	være	med	til	at	forlænge	
seniorens	 tid	 i	arbejdet.	 Afståelse	af	arbejdsfunktioner	 med	stort	 ansvar	er	
også	en	måde	at	drosle	 langsomt	ned	på,	så	overgangen	 til	pensionslivet	 bliver	
blødere	 og	mere	glidende.

Udfordringer	for	senioren
Senioren	 må	indstille	 sig	på,	at	ændrede	 arbejdsfunktioner	 som	oftest	 har	
konsekvenser	for	 hans/hendes	 faglige	arbejdsområde.	 Det	 kan	fx	betyde,	at	
senioren	 må	give	spændende	 arbejdsopgaver	 fra	sig	og	tage	arbejdsopgaver	
på	sig,	som	han/hun	 tillægger	 mindre	 værdi.	Ændret	 arbejdsfunktion	 kan	for	
mange	være	lig	med	ændret	 status.	Det	kan	være	svært	at	skulle	tage	dette	
skridt,	 selvom	både	krop	og	sjæl	kan	være	hårdt	presset	 i	den	nuværende	
arbejdssituation.

”Jeg	har	jo	meget	kontakt	med	håndværkerne,	og	hvis	jeg	kun	skulle	lave	
papirarbejde,	ville	det	nok	blive	lidt	kedeligt.”

Karen,	 57	år,	medarbejder

“Der	er	grænser	for,	hvor	fleksible	vi	kan	være	i	forhold	til	andre	
arbejdsopgaver.	Vi	er	ikke	en	fabrik	med	flere	typer	af	arbejdsopgaver.”	

Ahmed,	 48	år,	leder
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Nedtrapning	 via	arbejdsfunktion Beskyttede	 jobs	er	en	fordel,	men	 er	ikke	altid	 muligt	 i	praksis

Arbejdsfunktion:	To	cases

Preben	 er	leder	 i	en	afdeling	 med	en	del	fysisk	krævende	arbejde.	 Når	en	
medarbejder	 kommer	 til	ham	med	et	behov	for	ændrede	 arbejdsopgaver	
som	fx	mindre	 fysiske	betonede	 opgaver,	 ser	han	på,	hvordan	 det	i	praksis	
kan	lade	sig	gøre.	Der	 er	ingen	nedfældede	 retningslinjer	 for	dette,	 men	i	
dagligdagen	tænker	 han	i	såkaldte	fysisk	beskyttede	jobs,	 som	dog	kun	
findes	 i	et	begrænset	 antal	i	virksomheden.	Medarbejdere	 med	fx	et	
dårligt	 knæ	kan	tilbydes	 et	mere	stillesiddende	 arbejde,	 men	nogle	behov	
kan	imidlertid	 ikke	imødekommes.	 Det	gælder	fx	medarbejdere	 med	
diskusprolapsser,	 som	har	behov	for	 arbejdsopgaver,	 hvor	de	er	i	
bevægelse,	men	hvor	de	samtidig	 ikke	må	løfte.	Sådanne	opgaver	findes	
ikke	i	Prebens	 afdeling.

Ole	er	leder	i	en	mellemstor	 virksomhed	og	har	bl.a.	en	anden	
ledergruppe	 under	 sig.	En	dag	fortæller	 lederen	 Henning	 ham,	at	han	ikke	
længere	 har	lyst	til	 at	have	en	ledelsesfunktion	 i	virksomheden,	 men	at	
han	meget	gerne	vil	blive	ved	med	at	arbejde.	 Ole	vil	gerne	imødekomme	
hans	ønske,	og	de	finder	 en	anden	arbejdsfunktion	 til	ham.	Henning	
trapper	 derefter	 ned	 lidt	efter	 lidt	 og	har	lige	holdt	 afskedsreception.	 Han	
blev	i	arbejde,	 til	 han	var	69	år.

“Jeg	havde	en	medarbejder,	som	kom	ind	og	sagde	til	mig	en	dag	
at	han	ikke	gad	være	leder	mere.	Det	var	hans	eget	ønske,	så	
derfor	fandt	vi	noget	andet	til	ham.”

Ole,	50	år,	 leder

“I	min	organisation	har	vi	beskyttede	jobs.	Det	vil	sige,	at	én	der	
tidligere	havde	et	meget	fysisk	job,	har	fået	et	mere	kontrollerende	
job.	Vores	gode	ven,	Alex,	er	flyttet	fra	at	være	aktiv	plukker	på	
lageret	til	at	være	100%	tjekker.	Det	vil	sige,	at	hans	arbejde	nu	
består	i	mere	eller	mindre	at	sidde	på	en	stol	og	tjekke,	hvad	andre	
har	lavet.	Det	er	han	jo	god	til,	fordi	han	har	masser	af	erfaring.”	

Preben,	 57	år,	leder
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• Midlertidige	 skånejobs	giver	mulighed	 for	 at	undgå	langtidssygemeldinger

• Skab	så	vidt	muligt	 fleksible	rammer,	 der	gør	det	muligt	 at	tilbyde	
medarbejdere	 ændrede	 arbejdsfunktioner	 midlertidigt	 eller	 permanent

• Tænk	på	tværs	af	afdelinger	 og	skab	mulighed	 for,	 at	medarbejderen	 kan	
rokere	 til	en	mere	passende	 arbejdsfunktion	 internt	 i	virksomheden

• Tænk	på	tværs	af	stillingsbetegnelser	 og	skab	mulighed	 for,	 at	
medarbejderen	 kan	bevæge	sig	op	og	ned	ad	karrierestigen

• Inddrag	medarbejderen	 i	planlægningen	 af	løsningen,	 så	ændrede	
arbejdsfunktioner	 opfattes	 som	værende	 til	fælles	bedste

Arbejdsfunktion:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Afsked
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Fordele	for	senioren
Undersøgelsen	 peger	 på,	at	en	ordentlig	 afsked	er	 altafgørende,	 uanset	årsag	
til	arbejdsophør,	 for	senioren,	 der	ikke	kun	siger	farvel	til	arbejde,	 kolleger	 og	
arbejdsplads.	 Afskeden	er	også	kulminationen	 på	og	et	farvel	til	et	langt	og	
kendt	arbejdsliv	 og	er	samtidig	et	goddag	til	en	ny,	endnu	 ukendt	 tilværelse	
som	pensionist.	 Hvad	der	definerer	 den	gode	afsked	og	det	gode	farvel	
afhænger	af,	hvem	man	spørger.	Opskriften	 på	den	gode	afsked,	set	med	de	
deltagende	 seniorers	 øjne,	 består	 af	følgende	 ingredienser:
• Vifte	af	muligheder,	 som	tager	hensyn	til	 individuelle	 ønsker
• Dialog	om,	 hvilke	ønsker	 senioren	 har	 til	sin	afsked
• Personlige	 relationer
• Oprigtighed
• Anerkendelse

Vigtigst	for	undersøgelsens	 seniorer	 er,	 at	den	gode	afsked	tager	hensyn	til	
deres	individuelle	 ønsker,	 og	at	arbejdspladsen	 forud	 for	 afskeden	taler	med	
dem	herom.	Derudover	 betyder	 det	noget,	 at	de	har	 en	personlig	 relation	 til	
de	mennesker,	 der	er	 tilstede	 ved	en	eventuel	 afskedsreception	 eller	 anden	
form	 for	afskedsarrangement.	 På	samme	måde	er	relationen	 til	 nærmeste	
leder	 af	stor	 betydning.	Hvis	lederen	 holder	 en	afskedstale	eller	siger	 et	par	
anerkendende	 ord,	 skal	det	være	oprigtigt	 og	komme	fra	hjertet.	 Det	er	en	
forudsætning	 for	 den	gode	afsked,	at	senioren	 har	et	arbejde,	 hvor	 han/hun	
trives og	føler	 sig	set	og	kendt.	

Udfordringer	for	senioren
Selv	for	 de	seniorer	 i	undersøgelsen,	 som	endnu	 ikke	har	sat	en	dato	på,	
hvornår	 de	forlader	 arbejdet,	 fylder	afskeden	meget	i	deres	tanker	og	
bevidsthed.	 Hvad	skal	der	foregå?	Hvad	bør	der	 foregå?	Hvad	har	jeg	lyst	til?	
Hvem	kommer?	Kommer	 der	overhovedet	 nogen?	Hvem	er	tilbage	 af	de	
andre?	Disse	er	bare	 nogle	af	de	spørgsmål,	 som	seniorerne	 stiller	 sig	selv.	De	
fleste	seniorer	 i	undersøgelsen	 giver	udtryk	for,	 at	de	ikke	bryder	 sig	om	at	
være	i	centrum	 for	opmærksomhed	 og	derfor	 vil	”gå	med	gulvtæppet	 ud”,	
som	de	udtrykker	det,	 men	når	alt	kommer	til	 alt,	vil	de	alligevel	gerne	
markere	deres	 afsked.	Inderst	 inde	ved	de	godt,	 at	det	er	det,	 de	vil	være	
gladest	ved	bagefter.	Derudover	 føler	 flere	af	seniorerne	 sig	forpligtet	 til	 at	
sige	ordentligt	 farvel,	 ikke	mindst	 til	 deres	kolleger.

Afsked	er	mere	end	bare	et	farvel	til	arbejdet

”Det	fylder	meget.	Den	beslutning	om,	hvad	man	skal	gøre	den	dag,	
man	stopper.	Jeg	kan	huske	tidligere	kolleger,	der	har	holdt	
afskedsreceptionen,	hvor	der	ikke	rigtig	kom	nogen,	og	vi	på	skift	måtte	
gå	derop	for,	at	der	skulle	være	nogen.	Gad	vide,	om	der	kommer	
nogen,	det	har	man	lidt	i	baghovedet.	At	man	står	med	arrangementet,	
og	der	ikke	kommer	en	kæft	og	siger	buh	eller	bøh. Hvem	er	snart	
tilbage,	som	jeg	kender.	De	er	smuttet	alle	sammen.”

Torben,	 62	år,	medarbejder



65

Fordele	for	arbejdspladsen
En	markering	af,	at	en	medarbejder	 stopper,	 giver	virksomhed,	 ledere	 og	ikke	
mindst	 kolleger	mulighed	 for	 at	tage	en	ordentlig	 afsked	med	vedkommende	
uanset	omstændighederne	 for	 afskeden.	Det	viser	samtidig	 de	andre	 kolleger,	
at	virksomheden	 anerkender	 og	påskønner	 dens	medarbejdere.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Der	er	forskel	 på,	om	arbejdspladserne	 har	nedskrevne	 retningslinjer	 for,	
hvordan	 de	tager	afsked	med	en	medarbejder,	 eller	 om	der	er	uskrevne	regler	
for	måden	 at	gøre	det	 på.	Konkrete	 procedurer	 for	 afsked	sikrer,	 at	afskeden	
markeres	og	minimerer	 risikoen	 for	forskelsbehandling	 af	medarbejdere.	 For	
arbejdspladsen	 består	 den	største	 udfordring	 i	en	sådan	afskedspolitik	 i	at	
have	et	sæt	af	muligheder,	 der	 kan	skræddersys	til	 den	enkelte	medarbejders	
behov	og	ønsker,	 så	der	tages	hensyn	både	til	de	medarbejdere,	 der	ønsker	 et	
større	 arrangement	 og	dem,	 der	helst	 vil	undgå	et	stort	 ståhej.	

Der	er	i	undersøgelsen	 eksempler	 på	arbejdspladser,	 der	kun	holder	 afsked	for	
medarbejdere,	 der	har	 opnået	en	vis	anciennitet,	 inden	 de	går	på	pension.	
Dette	 er	en	yderst	 problematisk	 praksis.	Seniorens	 afsked	er	ikke	kun	en	
afsked	med	arbejdspladsen,	 men	med	hele	arbejdsmarkedet,	 og	det	er	derfor	
af	stor	 betydning,	 at	afskeden	markeres,	 uanset	hvor	 længe	senioren	 har	
været	på	arbejdspladsen.

Alle	medarbejdere	fortjener	en	god	afsked	uanset	omstændighederne	for	afskeden

”Det	har	vi	en	proces	for.	Den	har	vi	været	nødt	til	at	lave	inden	for	de	
seneste	to	år,	for	vi	havde	ikke	en,	og	så	lige	pludselig	var	der	en	tre-fire	
stykker,	der	meldte	sig	på	banen	til	at	gå	på	pension.	Så	var	vi	nødt	til	
at	kigge	på	hinanden	og	sige,	nu	må	vi	lige	bestemme,	hvordan	det	skal	
foregå,	så	vi	ikke	kommer	til	at	forskelsbehandle.	Medarbejderen	får	en	
check	på	10.000,	og	så	kan	man	vælge	at	få	en	reception,	eller	man	får	
en	mulighed	for	at	gå	ud	at	spise	med	sin	familie	og	tætteste	kolleger.”

Vibeke,	 59	år,	HR

“Man	spørger,	hvordan	vil	du	sige	farvel.	Skal	jeg	hjælpe	dig	med	at	
opfordre	nogen	til	at	komme,	skal	jeg	sende	nogle	invitationer	ud.	
Arbejdspladsen	giver	en	reception,	ikke	noget	stort,	men	hvor	man	kan	
få	et	glas	et	eller	andet	og	et	stykke	kransekage,	og	så	booker	man	
kantinen. Hvis	det	står	til	mig,	skal	de	selvfølgelig	have	en	reception,	og	
de	skal	have	en	flot	tale,	hvor	der	bliver	sagt	tak	for	alt.”

Jan,	62	år,	leder
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En	god	afsked	bliver	 siddende	 i	erindringen En	ordentlig	 afsked	er	vigtig	 også	ved	opsigelser	 og	fyringer	

Afsked:	To	cases

Stig	endte	 med	at	forlade	 arbejdsmarkedet	 før,	 han	egentlig	var	klar	til	
det.	Han	stod	over	for	 at	skulle	gå	ned	i	tid	med	supplerende	 efterløn,	 da	
han	fik	et	økonomisk	 fordelagtigt	 tilbud	 af	sin	arbejdsgiver,	 som	han	følte	
sig	presset	 til	 at	tage	imod.	Det	betød,	 at	han	i	princippet	 selv	sagde	op	og	
derfor,	 ifølge	 arbejdspladsens	 retningslinjer,	 ikke	havde	krav	på	en	
afskedsreception.	 For	Stig	havde	det	så	stor	 en	betydning	 at	komme	derfra	
på	en	god	måde,	 at	han	selv	arrangerede	 en	lille	 afskedsceremoni	 for	 de	
nærmeste	 kolleger,	 men	han	er	stadig	ked	af	det	og	bitter	 over,	at	
arbejdspladsen	 ikke	kunne	 unde	ham	en	ordentig	 afsked.

Anne-Grethe	 havde	forestillet	 sig,	at	hun	skulle	tage	afsked	med	
morgenbrød	 og	derefter	 luske	ud	af	bagdøren.	 Hun	havde	ingen	
intentioner	 om	nogen	stor	 markering,	 og	var	hun	på	forhånd	 blevet	
spurgt,	 om	hun	ønskede,	 at	der	blev	afholdt	 en	afskedsreception,	 havde	
hun	blankt	 afvist.	Ikke	desto	mindre	 var	glæden	stor,	 da	hun	 blev	
overrasket	 med	en	stor	 surprise-fejring.	 Arbejdspladsen	 havde	gjort	 en	
stor	 indsats	for	 at	invitere	 de	mennesker,	 der	 havde	haft	betydning	 i	Anne-
Grethes	 arbejdsliv,	 og	hun	følte	 sig	i	høj	grad	set	og	påskønnet.		

“Jeg	tænkte	bare,	så	spiser	vi	morgenmad,	og	så	går	jeg.	Og	så	
havde	de	lavet	en	kæmpe	surprisemed	100	mennesker.	De	havde	
hentet	folk	ind,	som	jeg	ikke	havde	set	i	20	år.	Det	var	virkelig	
rørende.	Jeg	troede	ikke,	at	det	betød	så	meget	for	mig,	men	jeg	
tænker	på	det	hver	dag.”

Anne-Grethe,	 63	år,	efterlønner

”Jeg	tænkte,	hvis	ikke	du	siger	ja	til	det	tilbud,	som	egentlig	var	
rimelig	godt	økonomisk,	så	kan	det	være,	at	de	hælder	dig	ud	om	
et	halvt	år,	og	så	sagde	jeg	ja.	Men	det	betød	så,	at	jeg	kom	ud	på	
ikke	røv	og	albuer,	men	tæt	på.	Det	var	rigtig	ubehageligt.	Og	så	
noget	så	banalt,	som	at	jeg	ikke	kunne	få	lov	at	holde	en	
afskedsreception,	fordi	jeg	havde	jo	selv	sagt	op.”

Stig,	65	år,	pensionist
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• Alle	medarbejdere	 bør	få	en	ordentlig	 afsked	– uanset	 anciennitet	 i	
virksomheden	 eller	 årsag	til	arbejdsophør

• Sørg	for	at	der	findes	 forskellige	 valgmuligheder	 og	udbred	 kendskabet	til	
de	forskellige	 måder	at	holde	 afsked	på	hos	jer

• Tag	en	dialog	for	 at	afdække	hvilke	ønsker	medarbejderen	 har

• Lad	ikke	nogen	gå	ud	af	bagdøren	 uden	en	eller	 anden	form	 for	markering

• Sørg	for	at	invitere	 relevante	 personer,	 også	dem	der	 måske	er	gået	på	
pension

• Hvis	der	skal	være	en	tale,	så	lad	en	person,	 der	har	et	forhold	 til	
medarbejderen	 holde	 den

• Eventuelle	 gaver	skal	være	personlige,	 og	vise	at	man	kender	 og	ser	
medarbejderen

Afsked:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen
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Tilknytning



69

Udfordringer	for	senioren
At	komme	på	besøg	på	sin	tidligere	 arbejdsplads	 til	frokost	 eller	 at	komme	ind	
et	par	uger	for	 at	løse	en	opgave	er	meget	anderledes	 end	at	have	sin	daglige	
gang	på	arbejdspladsen	 og	sin	faste	position	 i	virksomheden.	Det	 kan	være	en	
udfordring	 for	seniorer,	 der	 bibeholder	 tilknytningen	 til	arbejdspladsen,	 at	
vænne	sig	til	denne	 nye	situation.	 Tingene	ændrer	 sig,	områder	
omstruktureres,	 nye	medarbejdere	 kommer	 til,	 og	andre	 holder	 op.	Dette	må	
senioren	 være	afklaret	med,	 hvis	han/hun	stadig	ønsker	 en	tilknytning.

Fortsat	faglig	og	social	tilknytning	letter	overgangen	til	pensionslivet

Fordele	for	senioren
Nogle	 af	seniorerne	 i	undersøgelsen	 ønsker	at	bibeholde	 en	faglig	tilknytning	
til	arbejdspladsen,	 hvor	 de,	efter	 at	de	er	gået	af,	fortsat	 kan	komme	ind	 og	
løse	relevante	 ad	hoc	opgaver	og	bruge	 deres	faglige	kompetencer.	 Blandt	 de	
deltagere	 i	undersøgelsen,	 der	 er	gået	på	pension,	 har	flere	genetableret	
tilknytningen	 til	arbejdsmarkedet.	 Ikke	til	deres	tidligere	 arbejdsplads,	 men	
inden	 for	lignende	 fagområder	 i	andre	 sammenhænge.	Disse	deltagere	
oplever	 stor	glæde	ved	at	kunne	bidrage	 fagligt	og	holde	sig	skarpe	på	deres	
felt.	De	synes,	at	de	har	meget	at	give,	og	at	det	er	spild	 af	ressourcer	 at	lade	
dem	henslæbe	 tilværelsen	 på	pension.	For	dem	er	tilknytningen	 til	
arbejdsmarkedet	 med	til	 at	give	pensionslivet	 mening.
Andre	 seniorer	 i	undersøgelsen	 ytrer	 ønske	om	at	bevare	en	social	 tilknytning	
til	arbejdspladsen	 efter,	 at	de	er	gået	af.	Arbejdspladsen	 er	en	del	af	deres	
identitet,	 og	de	vil	gerne	 fortsat	 kunne	holde	 kontakten	med	både	virksomhed	
og	kolleger.	 En	fortsat	 social	 tilknytning	 i	fx	en	personale- eller	
pensionistforening	 skaber	forbindelse	 mellem	 arbejdsliv	 og	pensionsliv	 og	kan	
for	nogle	 seniorer	 lette	 overgangen	mellem	 disse	livsfaser.

”Jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	sige	farvel	på	en	måde,	hvor	jeg	stadig	
kan	komme	ind	og	tegne	et	par	uger,	hvis	de	har	brug	for	det.	Jeg	tror,	
jeg	ville	have	svært	ved	at	lave	et	clean cut.	Det	at	have	kolleger	og	en	
tilknytning…	Jeg	tror,	at	det	er	bedre	at	trappe	ned.”		

Jens,	59	år,	medarbejder

”Jeg	har	fået	det	konsulentjob,	jeg	har,	hos	to	firmaer,	hvor	det	er	to-tre	
måneders	projekter.	Jeg	er	selvkørende,	som	de	siger.	De	skal	ikke	give	
mig	nogle	instrukser.	Det	er	det,	der	er	det	gode	ved	det.	Vi	har	jo	en	
livserfaring	med	os,	og	vi	kan	også	overskue	den	opgave,	vi	får,	når	vi	
kommer	ud.”

Claus,	64	år,	pensionist
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Tidligere	medarbejdere	er	fleksible	og	kompetente

Fordele	for	arbejdspladsen
Tidligere	 medarbejdere,	 der	 bibeholder	 en	faglig	tilknytning	 til	virksomheden,	
udgør	 en	stor	faglig	og	erfaringsmæssig	 ressource,	 som	arbejdspladsen	 kan	få	
gavn	af,	både	til	relevante	 ad	hoc	opgaver	og	til	kvalificeret	 oplæring	 af	nye	
medarbejdere.	 Medarbejdere,	 der	er	gået	på	pension,	 kan	være	værdifulde,	
når	arbejdspladsen	 har	brug	for	 fleksible	ressourcer,	 der	kender	 virksomhed	
og	fagområde	 og	kan	gå	direkte	 ind	og	løfte	 uden	 forudgående	 oplæring.	
Medarbejdere,	 der	bevarer	 en	social	tilknytning	 til	 arbejdspladsen	 via	fx	en	
pensionistforening,	 er	en	loyal	og	dedikeret	 gruppe,	 der	 fungerer	 som	
uformelle	 ambassadører	 for	 virksomheden	 og	dermed	 er	med	til	at	styrke	
dens	ry.

Udfordringer	for	arbejdspladsen
Det	er	vigtigt,	 at	medarbejderen,	 der	vender	 tilbage	i	enten	fagligt	eller	 socialt	
regi,	 føler	 sig	velkommen	og	taget	godt	imod.	Dette	kan	være	svært	i	en	travl	
hverdag,	 men	er	afgørende	 for,	 at	både	medarbejder	 og	virksomhed	 får	en	
god	oplevelse.

”Ham,	der	er	ved	at	bygge	vores	tilbygning,	er	en	tidligere	medarbejder,	
der	er	blevet	pensionist.	Vores	direktør	ringede	til	ham.	Han	havde	været	
her	i	mange	år.	Det	er	jo	nemmere	end	at	gå	ud	og	hyre	en	mand	til	en	
enkelt	opgave,	og	så	føler	han	jo	også,	at	han	bevarer	tilknytningen	til	
sit	fag.” Hans,	60	år,	HR
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Fortsat	faglig	 tilknytning	 Fortsat	social	 tilknytning

Tilknytning:	To	cases

I	den	virksomhed,	 hvor	 Ahmed	er	leder,	 er	der	 tradition	 for	 at	invitere	 de	
tidligere	 medarbejdere	 til	 sociale	arrangementer	 som	julehygge	og	
sommerfest	 sammen	med	de	nuværende	medarbejdere.	 Flere	af	
virksomhederne	 i	undersøgelsen	 har	desuden	 en	pensionistforening,	 hvor	
tidligere	 medarbejdere	 mødes	 til	forskellige	 arrangementer	 i	 løbet	 af	året.	
Nogle	 steder	yder	virksomheden	 økonomisk	tilskud	 til	arrangementerne,	
andre	 steder	nøjes	 de	med	at	reklamere	 for	 foreningen	 i	nyhedsbreve	 og	
personaleblade,	 eller	 når	medarbejderne	 nærmer	 sig	pensionsalderen.	

Jane	har	arbejdet	 det	samme	sted	 i	snart	 40	år.	Hendes	viden,	 netværk	og	
engagement	er	værdifuldt	 for	 virksomheden.	Hun	 nyder	opgaverne	 og	
ønsker	at	bibeholde	 det	boost og	den	 tilfredsstillelse,	 som	hun	 finder,	 når	
hun	’får	 tingene	 til	at	ske’.	Hun	har	før	 været	selvstændig	og	gør	sig	
overvejelser	 om	at	bruge	sine	kompetencer	 som	konsulent,	 når	hun	går	på	
pension.	 Jane	kan	ikke	forestille	 sig at	slippe	 kontakten	til	
arbejdsmarkedet	 fuldstændigt.	 Hun	har	ikke	lyst	til	bare	 at	sidde	
derhjemme,	 men	vil	gerne	bidrage	 med	sine	erfaringer.

”Jeg	har	før	arbejdet	med	mit	eget	og	kunne	godt	forestille	mig,	at	
begynde	på	det	igen	som	pensionist.	Altså	at	blive	konsulent	inden	
for	det	arbejdsområde,	som	jeg	også	sidder	med	i	dag.”

Jane,	70	år,	medarbejder

“Vi	inviterer	altid	afgåede	medarbejdere	med	til	julehygge.”	
Ahmed,	 48	år,	leder
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• Tænk	i	hvordan	 tidligere	 medarbejdere	 kan	inddrages	 i	opgaveløsningen	 til	
både	deres	 egen	og	virksomhedens	 gavn

• Tal	med	medarbejderen	 om	muligheden	 og	interessen	 for	en	fortsat	
tilknytning	 inden	 vedkommende	 holder	 op

• De	fleste	medarbejdere	 i	undersøgelsen	 er	glade	for	 tilbuddet	 om	en	
pensionistforening,	 så	de	kan	bibeholde	 den	sociale	tilknytning	 til	
arbejdspladsen	 og	især	til	tidligere	 kolleger,	 hvis	de	ønsker	det

• Invitér	tidligere	 medarbejdere	 til	 sociale	arrangementer,	 fx	til	højtider

Tilknytning:	Opmærksomhedspunkter	for	arbejdspladsen



73

For	at	understøtte	 seniorer	 i,	at	de	får	et	godt	 og	et	så	langt	arbejdsliv,	 som	de	
selv	ønsker,	 peger	 undersøgelsen	 på,	at	der	er	en	række	forhold,	 som	både	
medarbejdere,	 virksomheder	 og	Ældre	 Sagen	med	fordel	 kan	handle	 på.

Medarbejdere	kan
• Gøre	 sig	overvejelser	 omkring	deres	 ønsker	til	 seniorarbejdslivet,	 herunder	

arbejdstid	 og	arbejdsfunktion
• Orientere	 sig	om	de	forskellige	 rettigheder	 og	muligheder,	 der	findes	 for	

seniorer	 i	den	 virksomhed,	 hvor	de	arbejder
• Søge	råd	 og	vejledning	 om	rettigheder	 og	muligheder	 hos	kolleger,	 familie	

og	venner	 samt	fagforening	 og	Ældre	 Sagen
• Være	åbne	om	deres	ønsker	 til	seniorarbejdslivet	 og	tale	med	deres	

nærmeste	 leder	 herom

Virksomheder	 kan
• Skabe	fleksible	 rammer,	 der	muliggør	 en	god	praksis	for	 fastholdelse	 af	

seniorer
• Sørge	for	at	ordninger	 og	tilbud	 til	seniorer	 er	kendt	af	alle	i	virksomheden,	

både	medarbejdere	 og	ledere
• Sikre	et	godt	og	tillidsfuldt	 samtalerum,	 hvor	dialogen	 om	medarbejderens	

ønsker	til	 seniorarbejdslivet	 kan	tages	fx	ved	en	seniorsamtale
• Tilbyde	rådgivning	 til	 medarbejdere	 i	form	af	seniorkurser	 og	pensionstjek,	

der	kan	bidrage	til	 at	skabe	overblik	og	understøtte	 medarbejderen	 i	at	
lægge	konkrete	 planer	 for	sit	seniorarbejdsliv

Ældre	Sagens	Seniorkurser
Ældre	 Sagen	tilbyder	 seniorkurser	 til	 virksomheder,	 organisationer	 og	
kommuner.	 Kurserne	 er	for	 medarbejdere	 og	borgere	 og	handler	 om	
forberedelsen	 til	det	sene	arbejdsliv	 samt	overgangen	 til	pensionistliv.

Emner	 er	bl.a.:
• Planlægning	 af	tilværelsen	 – på	arbejdet	 og	tiden	 derefter
• Økonomiske	muligheder	 efter	arbejdsophør
• Efterløn,	 sociale	 ydelser	og	pensionsordninger
• Familieformueforhold,	 gaver,	arv	og	testamente,	 ægtepagter	 og	fuldmagter
• Livskvalitet	i	pensionsalderen

Efterskrift:	En	god	og	virkningsfuld	seniorpolitik	og	-praksis	kræver	helhedsforståelse
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