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karriere 

Den
Gretelise Holm

Mere end halvdelen af de børn, som i dag fødes i den vestlige verdens højindkomst-
lande, forventes at blive over 100 år, og den udvikling kommer til at indebære store 
forandringer både for det enkelte menneske og for samfundet.

Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen 
i Danmark blevet knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre 
planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv eller et livsindhold med mening, når der 
stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked. 

Strukturen på arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes 
muligheder for at være med – i en høj alder, hvis man vel at mærke ønsker det. Og 
har helbredet til det. 

Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen 
på arbejdsmarkedet, som ridses op i bogen.  Et arbejdsmarked med en løsere og mere 
flydende struktur. 

Hvordan vil seniorerne passe ind i den udvikling? Og hvordan er deres ønsker til resten 
af et forhåbentligt langt, aktivt liv? 

Der gives ikke generelle svar, for ældre er lige så forskellige som andre mennesker, men 
i denne bog fortæller 10 seniorer i portrætinterviews om deres liv samtidig med, at de 
giver deres faglige og personlige bud på udfordringer og muligheder i seniortilværelsen.

Blandt de interviewede er økonomiprofessor Nina Smith, arbejdsmedicineren  
Bo Netterstrøm, forhenværende overvismand Christen Sørensen, tidligere næstformand 
i Naturklagenævnet, Inger Vaaben og psykolog og mandeekspert Svend Aage Madsen.

Gretelise Holm, f. 1946, har arbejdet som 
journalist siden 1963, blandt andet på 
dagbladet Børsen, Berlingske Tidende 
og Politiken. Hun har været lektor og 
prorektor på Danmarks Journalisthøjskole 
og har skrevet i alt 40 bøger inden for 
mange forskellige genrer.

”Måden, vi inddeler befolkningen på, hører 
hjemme i et fortidigt samfund, hvor det typiske 
livsforløb var fast og forudsigeligt.
Vi skal tænke radikalt nyt og bevæge os 
fra det alderskonstruerede samfund til det 
aldersintegrerede.”  

Økonomiprofessor Nina Smith

”Når vores politikere regner på det og siger, at vi 
skal blive længere på arbejdsmarkedet, skal vi 
også være sikre på, at der er et arbejdsmarked, 
som kan rumme seniorerne. De skal føle sig 
velkomne og værdsatte, og det kan være svært, 
hvis det samtidig er dem, som ryger først i 
fyringsrunderne.”

Djøf-formand Lisa Herold Ferbing

”Den indsigt og erfaring, som de ældre 
medarbejdere har, skaber en enorm tryghed i den 
foranderlige verden, vi befinder os i. De fleste 
kunder foretrækker faktisk at tale med en erfaren 
rådgiver. Det gælder både yngre og ældre kunder, 
så på den måde er de ældre medarbejdere 
attraktive, set i forretningsmæssigt perspektiv.  
Vi mener så også, at blandingen af unge og  
ældre skaber en god dynamik, hvor vi kan lære  
af hinanden.”

Personalechef Helle Lund Gregersen,  
Midddelfart Sparekasse, fire gange kåret  

som Danmarks bedste arbejdsplads

”Når man går på pension, skal man være ind-
stillet på, at det også kommer til at berøre ens 
ægteskab. Man skal tilpasse sig hinanden på en 
ny måde, så der er da nogle kanter at slibe af, og 
selvom vi havde det godt, så slog det også nogle 
gnister.”

Tidligere kontorchef i Socialministeriet,  
Ernst Andersen
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Hvis de kendte politiske og demografiske 
forudsætninger holder, vil Danmark have 
Europas højeste folkepensionsalder i 2040, men 
seniorerne er allerede nu – af egen fri vilje – 
begyndt at fylde så meget på arbejdsmarkedet,  
at man kalder det ”de ældres fløjlsrevolution”.

En revolution, som henter sin styrke i, at vi 
i den vestlige verdens højindkomstlande ikke 
alene bliver ældre, men også gennemsnitligt  
får flere sunde og raske år.

Rundt på arbejdspladserne er der en ny 
historisk situation med fire generationer, 
som i fremtiden skal arbejde side om side. 
Det medfører nogle generationskonflikter og 
kommunikationsproblemer, som ikke bliver 
mindre af, at informationsteknologien udvikler  
sig fra dag til dag, og at hele arbejdsmarkedet 
i disse år undergår strukturændringer:

Robotter og digitale løsninger vil overtage 
eller ændre mange arbejdsfunktioner, og flere vil 
havne i prekariatet – med løse ansættelser og 
vikariater.

Mens de kortvarige ansættelser er ugunstige 
for unge, som søger økonomisk tryghed, når 
de skal bosætte sig og stifte familie, kan 
midlertidige job passe rigtigt fint til seniorer.

Mange ældre står dog i en svær og 
modsigelsesfyldt situation, for samtidig med, at 
politikerne presser på for at få pensionsalderen 
sat yderligere i vejret, står seniorerne ofte først 
i køen, når medarbejdere afskediges. Og er man 
først blevet fyret, kan det være meget svært at 
finde et nyt job, når man har passeret de 55 år.

Man skal tænke sig om og planlægge, så godt 
man nu kan, for som én af de interviewede i 
denne bog har som sit simple motto: Det er bedre 
selv at styre end at blive skubbet rundt med.
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Forord

Bomben 

Det var hen mod år 2000, jeg første gang så mig selv omtalt som en 
bombe. 

Ikke en humørbombe, beklager. 
Heller ikke en sexbombe, desværre. 
Næh, jeg, som er født i 1946, var en del af den fremvoksende ældre-

byrde, som medierne på dette tidspunkt dramatisk opskrev til at være 
en ældrebombe, som formodedes at eksplodere og lægge samfunds-
økonomien i ruiner, når den om føje år skulle udstyres med gangsta-
tiver og støttestrømper.

Siden årtusindskiftet er bomben blevet opfattet som mere eller 
mindre eksplosiv af både politikere, økonomer og medier. 

Den har regelmæssigt tikket, men den er også adskillige gange ble-
vet afmonteret, og nogen har simpelthen kaldt den for en fuser. 

Enkelte sortseere frygtede, at ”ældrebyrden” ville knække ryggen 
på velfærdssamfundet, mens andre tilbageviste denne frygt som vildt 
overdrevet.

I dag er der almindelig konsensus om, at ændringerne af befolknin-
gens aldersmæssige sammensætning og dermed størrelsen af den de-
mografiske forsørgerbyrde generelt set hverken har ført til økonomisk 
nedsmeltning eller velfærdstab i Danmark. Og heller ikke vil gøre det 
i fremtiden.

Vi fra 1946 – alle tiders største danske årgang – har passeret de 70, og 
bomben eksploderede ikke.
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Det er sandt nok, at de +60-årige er en stadigt voksende andel af 
befolkningen, men de er også generelt meget sundere samt mere selv-
forsørgende og selvforsikrede end tidligere. 

Samtidig blev der i 2006 og 2011 indgået brede politiske forlig, som 
blandt andet indebar, at folkepensionsalderen blev knyttet til middel-
levetiden, så den løbende skal reguleres i takt med den øgede levealder.

Tilbage i statsministerens nytårstale 2017 var blot et stilfærdigt øn-
ske om, ”at de, som kan, bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.”

Meget tyder altså på, at den ældre del af befolkningen kan tage sit 
kollektive økonomiske samfundsansvar med ro og individuelt plan-
lægge deres tilbagetrækning fra eller forbliven på arbejdsmarkedet 
ud fra egne ønsker og behov samt helbredsmæssige og økonomiske 
muligheder.

Men meget tyder til gengæld også på, at rigtig mange ældre faktisk 
ønsker og vælger at deltage aktivt i samfunds- og arbejdslivet op i en 
høj alder, og at vi således i de kommende år vil få et meget stort gråt 
arbejdsmarked. 

Og måske skal vi helt væk fra at bruge alder som et klassificerings-
begreb i forbindelse med arbejde og tilbagetrækning? 

Inddeling af mennesker efter alder er nemlig opfundet i en anden 
tidsalder med andre levekår og med et andet arbejdsmarked. 

God læselyst
Gretelise Holm

8
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1.

De ældres fløjlsrevolution

Den 80-årige Knud Hansen fra Sorø sidder stadig bag rattet i Arriva- 
bussen. Han har regnet ud, at han har kørt over 3 millioner kilometer, 
og han vil da ikke på pension. Dog er antallet af arbejdstimer i de se-
nere år skåret noget ned.

Cirka hver femte af Arrivas 2.807 buschauffører er over 60 år, og 
selskabet gør, hvad det kan, for at holde på dem og for også gerne at 
rekruttere nye, ældre chauffører. 

For som Arrivas diversity manager (ansvarlig for mangfoldighed), 
Pernille Kiær, siger:

”Vi er i stigende grad afhængige af de ældre buschauffører, og job-
bet med de fleksible muligheder passer vældig godt til den livsfase. 
Blandt unge er det ikke så trendy at være buschauffør, og man må 
heller ikke køre, før man er 21 år. På det tidspunkt er mange unge i 
gang med noget andet. 

Heldigvis er det så til gengæld et job, som passer mange ældre godt, 
og de er rigtig gode chauffører, rutinerede, rolige og med godt over-
blik.  Vi rekrutterer en del nye, ældre chauffører, som er pensionerede 
fra gode stillinger i erhvervslivet, og som nu nyder seniorjobbet med 
alle dets muligheder for at komme rundt og have sociale kontakter.

Derudover kan de ældre også godt lide de fleksible arbejdstider  
og den selvstændighed, der er i jobbet, hvor ingen chef ånder dem i 
nakken. 
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Europas spydspids
Indtil vi får de selvkørende busser, skal vi altså vænne os til at blive be-
fordret rundt af seniorer. Vi skal i det hele taget vænne os til at se æl-
dre i mange forskellige jobs, for hvis de kendte politiske og demogra-
fiske forudsætninger holder, vil Danmark om få år have den højeste 
folkepensionsalder i Europa. Og danskerne vil blive det folk, som har 
den gennemsnitligt korteste restlevetid, når folkepensionen begynder 
at tikke ind på kontoen. 

Ifølge Finansministeriets økonomiske analyse fra januar 2017 vil 
aldersgruppen 60-66- årige blive storleverandør af arbejdskraft frem 
til år 2025.

Finansministeriet regner med, at der i perioden frem til år 2025 
vil komme i alt 156.000 flere personer på arbejdsmarkedet. Af den 
tilgang vil de 121.000 være 60-66-årige.

Direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, betegnede på en konferen-
ce i Ældre Sagen i begyndelsen af 2017 de ældre danskere som ”Euro-
pas spydspids” og kaldte udviklingen for ”de ældres fløjlsrevolution”.

Den danske model for fastholdelse af ældre mennesker på arbejds-
markedet vil nemlig blive fulgt med interesse af socialpolitikere og 
regeringer i resten af verden, sagde han.

Det er det brede velfærdsforlig fra 2006 og efterlønsreformen fra 
2011, som er en del af baggrunden for det fremtidige, store grå ar-
bejdsmarked, men allerede inden effekten af disse reformer for alvor 
var slået igennem, var de ældre af egen drift begyndt at forlænge deres 
tid på arbejdsmarkedet. 

Man kan altså tale om to parallelle bevægelser: Det politisk-økono-
miske ønske om at beholde flere ældre på arbejdsmarkedet og mange 
ældres eget ønske om at blive på jobbet i længere tid.

Over for disse to spor, som kører i samme retning, er der et modkø-
rende spor med betydelig protest mod forhøjelse af pensionsalderen. 
Det hænger sammen med, at der også er en hel del ældre, som føler sig 
opbrugte og udslidte, når pensionsalderen nærmer sig. 
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