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»Vi mangler jer. I er det grå guld«, lyder det fra po-

litikere og økonomer. »Nå, hvorhenne«, spørger ef-

terkrigsbørnene sig selv. De synes ikke, de kan

mærke, at arbejdsgiveren trækker særlig hårdt i

dem. Dagens seniorer, som de kaldes, er efter-

hånden godt trætte af at høre på lovprisninger, der

harmonerer dårligt med mere eller mindre direkte

fyringer af dem eller deres jævnaldrende. De kan

godt selv finde døren, og det kommer til at koste

næste generation dyrt. Den store kollektive senior-

forførelse udspiller sig i disse år for øjnene af ar-

bejdsgivere, politikere og kommende generationer

af ældre. Om 10 år kan over 100.000 flere end i dag

stille sig op i efterlønskøen. Og om 20 år ser forde-

lingen mellem unge og ældre endnu skævere ud.

Tidligere tilbagetrækning 

Den såkaldte ældrepukkel handler om det grund-

læggende skift i alderssammensætningen i de kom-

mende år. Problemet er, at hvis den kollektive opfat-

telse af ’halvtreds, fed og færdig’ får lov til at blive

god tone, ser det trist ud for velfærdssamfundet om

blot 10 -15 år. 

»Hvis ikke der sættes en holdningsændring i gang

tidligt, skal den offentlige sektor ansætte halvdelen

af en ungdomsårgang for blot at opretholde dagens

serviceniveau«, vurderer professor Peder J. Pedersen

fra Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet. 

Han mener, at man lige nu har en meget destruktiv

diskussion kørende. 

»De 50-årige er forbitrede over, at politikere og

økonomer i kor råber, at der mangler arbejdskraft og

efterlønnen skal fjernes eller mindskes. Samtidig op-

lever de ældre, at de er dømt ude af arbejdsmarke-

det, og det giver en traumatisk oplevelse«, siger Pe-

der J. Pedersen. Han peger på, at problemet ikke er

synligt endnu. Men det bliver det inden for de næste

årtier.

»For blot 7-8 år siden skulle man forklare sig, hvis

man ville gå af som 57-årig. I dag skal man forklare

sig, hvis man vil blive på arbejdsmarkedet, når man

er fyldt 62«, siger Peder J. Pedersen. Han vil gerne

have sat skub i en holdningsændring. 

Peder J. Pedersen har sammen med tidligere vis-

mand Nina Smith undersøgt, om politiske indgreb

har en betydning for folks tilbagetrækningsalder.

Han er ikke i tvivl om, at en økonomisk gulerod har

en kolossal effekt. De to professorer undersøgte i

1994 og i 1996, hvornår folk over 40 år selv regnede

med, at de ville trække sig tilbage fra arbejdsmarke-

det. I den mellemliggende periode indførte regerin-

gen et tilbud om overgangsydelse, så mennesker

over 50 år kunne forlade arbejdsmarkedet, hvis de

længe havde været arbejdsløse. Ordningens tilste-

deværelse i perioden kunne i de to professorers un-

dersøgelse sige noget om, hvor meget folk lader sig

styre af økonomiske incitamenter. Gruppen, som

valgte overgangsydelsen, gik i gennemsnit fem år

tidligere på pension, end de havde angivet blot to år

tidligere. 

»Åbner man en dør, kommer folk ud af den;

spørgsmålet er, om det modsatte også er tilfældet«,

siger Peder J. Pedersen. 

Trækker blodige spor

Beskæftigelsesministeriets første analyser fra maj

2002 af efterlønsreformens effekt viser, at økono-

misk straf også virker. Man kan godt trække døren til

og dermed få færre til at løbe ud af den, således som

Nyrup, Lykketoft og Jelved udtænkte. Problemet er

blot, at det var lettere at få folk at løbe den anden

vej. I forhold til de kommende store ældreårgange

hjælper reformen kun lidt. Men nu står døren, hvor

den står. En af venstres chefideologer Bertel Haarder

har påstået, at efterlønnen har trukket et blodigt

spor gennem dansk politik, og derfor er al politisk

handlekraft i forhold til at turde dreje på efterløns-

hanerne sat i bero. 

Peder J. Pedersen mener, at politikerne allerede

nu skal melde ud til folk under 40, at de ikke kan

regne med at sætte autopiloten til, når de bliver 60

og gå på efterløn og pension i de følgende 20-30 år.

Arbejdet skal være attraktivt

Seniorforsker Jesper Wégens fra den uafhængige in-

stitution Gerontologisk Institut i Gentofte har forsket

i ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Han er

ikke enig med Peder J. Pedersen. Jesper Wégens me-

ner, at efterlønnen har betydet, at arbejdsgivere, der

tror, at de kan parkere ældre i et kedeligt rutinejob,

må tro om igen.

»Dansk Arbejdsgiverforening siger, at de ikke kan

tiltrække den nødvendige arbejdskraft, da de ikke

kan konkurrere med den populære efterlønsord-

ning. Men det er i virkeligheden en fordel, at alter-

nativet er så godt, fordi det tvinger arbejdsgiverne 

til at skabe attraktive arbejdspladser«, siger Jesper

Wégens. 

Han sammenligner situationen med tresserne,

hvor dagpengesatsen blev sat op. 

»Dengang fik man skåret de værste job væk, og

det kan vi stadig glæde os over i dag«, mener han.

Politikerne skal dog ikke tage skridtet fuldt ud og

give økonomisk støtte til ældre, der bliver længere

på arbejdsmarkedet. Her sætter Jesper Wégens

grænsen. Han mener ikke, at en økonomisk hånds-

rækning til virksomheder, der holder på ældre med-

arbejdere, er vejen frem: 

»Det er både ydmygende, unødvendigt og et helt

forkert signal«, siger han. I stedet peger han på, at

man skal gøre op med myterne omkring de ældre på

arbejdsmarkedet. 

Myterne florerer

For når det gælder holdningen til ældre, så trives 

myterne i bedste velgående. Jesper Wégens har i bo-

gen ’Seniorernes indtog – eller udtog?’ undersøgt de

dilemmaer og myter, som den ældre del af arbejds-

styrken møder.

»Det forekommer fuldstændig problemløst for de >
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Det grå guld smuldrer. Virksomhederne magter ikke at fastholde de ældre medarbejdere – og politikerne tør ikke tvinge dem.

Hvis udviklingen i ældrepuklen fortsætter de kommende år, vil det få alvorlige konsekvenser for velfærdsstatens serviceniveau.

Asterisk har talt med en række forskere om forklaringen på seniorernes tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Når David Bunnage med speciale i ældre og arbejdsmarkedet mødte
sine kolleger på gangene på SFI, var det ikke sjældent, at de spurgte,
om ikke han ville gennemlæse deres seneste artikel til et engelskspro-
get tidsskrift. Det ville David Bunnage altid gerne, men efterhånden
greb arbejdet om sig. Med en lang forskerkarriere bag sig gav engelsk-
fødte David Bunnage kollegerne både faglig og sproglig feedback på
deres arbejder. 

»Jeg ved ikke, om jeg er langsom, men jeg kan godt bruge tre dage
på at rette en tekst på 40 sider«, siger David Bunnage.

I stedet for at drosle ned over for kollegerne tog David Bunnage som
62-årig spørgsmålet op til sin årlige udviklingssamtale Han sagde til
sin chef, at han syntes, at for mange af instituttets engelsksprogede

artikler ikke havde et godt nok sprogligt niveau og tilbød derfor, at han
som en del af sit arbejde afsatte tid til at hjælpe kollegerne. På den
måde var David Bunnage medforfatter til sin egen seniorpolitik. Resul-
tatet blev, at seniorforskeren måtte udskyde sit eget forskningsprojekt
med et halv år, til gengæld skulle han så bruge en fjerdedel af sin 
tid på at hjælpe kollegerne. I stedet for at få stress over den ekstra 
arbejdspukkel, som gennemlæsningerne udgjorde, blev der lavet en
løsning som både instituttet, David Bunnage og hans kolleger var
glade for. David Bunnage er i dag 65 år, og har netop forladt SFI. 
Han deler ikke bekymringen for den store ældrepukkel. Han begyndte
i 1954 selv sit arbejdsliv som lærling i England og mener nu, at han 
efter 45 år har aftjent sin værnepligt i arbejdsstyrken. 

En tidligere seniorforsker fra SFI sørgede for sin egen seniorordning: 
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fleste at tale med to tunger, når de omtaler de ældre.

Man kan for eksempelvis nemt sige, at ældre kolle-

ger ofte er syge, selvom man ikke lige kan nævne 

nogen, der er det«, siger Jesper Wégens, som mener,

at specielt to myter har vundet gehør. Den ene er

myten om, at ældre ikke præsterer en lige så god 

arbejdsindsats som unge. Det er noget sludder, me-

ner Jesper Wégens. De ældre besidder blot andre

kvaliteter, som arbejdspladsen har mindst ligeså me-

get brug for. Den anden myte er, at de ældre ikke bli-

ver så længe på jobbet. I virkeligheden forholder det

sig oftest omvendt. 

»Du kan få de fleste personalechefer til at sige, 

at deres medarbejdere over 50 år bliver mindst ti år

på arbejdspladsen. De ved det godt alle sammen,

men alligevel ansætter de kun unge«, siger Jesper

Wégens. 

Virksomhederne tænker kortsigtet

De danske virksomheder og offentlige arbejdsplad-

ser manøvrerer i øjeblikket ofte udfra en meget

snæver og kortsigtet logik, mener Jesper Wégens. De

skal helst have medarbejderne spredt aldersmæs-

sigt, og derfor er det ifølge Jesper Wégens en dårlig

løsning at skille sig helt af med en aldersgruppe, for

så blot at ansætte et nyt kuld på samme alder. Pro-

blemet er, at på langt sigt bliver de unge en knap res-

source, og til den tid er arbejdspladserne ikke gearet

til at fastholde de ældre medarbejdere. Den situa-

tion kommer til at koste både virksomhederne og

samfundsøkonomien dyrt. Derfor har regeringen

netop styrket en konsulentordning, som gratis til-

byder arbejdspladser rådgivning i forbindelse med

ansættelse og fastholdelse af seniorer. Arbejds-

giveren skal tage fat om nældens rod og spørge sine

ældre ansatte, hvad de gerne vil have ud af deres

sidste tid på arbejdsmarkedet. Fokus er, at arbejds-

givere tør føre ærlige samtaler med den ældre, me-

ner Jesper Wégens. 

»Man kan godt være bekendt at pege på svage

punkter hos den ansatte. Hvis man ved, hvor skoen

trykker, kan man lettere gøre noget ved det«, siger

han. Han mener, at seniormedarbejdere besidder

nogle kvaliteter, som arbejdsgiverne blot skal have

øjnene op for. 

»Hvis du sætter en erfaren medarbejder til at lave

det samme, som han gjorde for 30 år siden, er det

som at sætte en cirkushest til at trække en ølvogn«,

siger Jesper Wégens.

Plejehjemmet Euroly

Problemet med ældrepuklen rammer for tiden alle

industrilande med større eller mindre styrke. Tysk-

land ligger i førerfeltet med den største andel af æl-

dre. Her er hver fjerde borger over eller omkring pen-

sionsalderen. Professor i Social Policy Alan Walker fra

Sheffield University er rådgiver for FNs ældrepro-

gram og var leder af Europa Kommissionens under-

søgelse af ældres tilbagetrækning. I publikationen

’Managing an Ageing Workforce’ fremlægger han en

række ’good practices’ for, hvordan man kan fast-

holde de ældre på arbejdsmarkedet. 

På et fransk sygehus har man fastholdt en stor an-

del af de ældre sygeplejersker ved at tilbyde dem

knapt så nedslidende arbejdsforhold. Eksempelvis

skulle plejere, som var oppe i årene, indskrive pati-

enter, tale med pårørende og organisere sygetrans-

port. I England har en byggemarkedskæde haft stor

succes med at ansætte nedslidte håndværkere. De

tidligere murere, tømrere og smede gik nu rundt på

de store byggemarkeder og gav kunderne råd og vej-

ledning.

Veluddannede bliver længere

Selv om der i Danmark er en klar tendens til, at se-

niorer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en 

tidligere alder, tegner der sig også et andet billede. 

I undersøgelsen ’De unge ældre i år 2010’ fra Social-

forskningsinstituttet er konklusionen, at yngre ældre,

altså personer omkring 50 år, gerne vil arbejde læn-

gere. Det skyldes, at de har en højere uddannelse, og

uddannelse har ifølge undersøgelsen afgørende ind-

flydelse på, hvor længe man bliver på arbejdsmarke-

det. 

»De veluddannede betragter jobbet som en es-

sentiel del af tilværelsen, og derfor vil de hele tiden

have udfordringer i jobbet – også når de bliver 

ældre«, siger Jesper Wégens. 

Men de veluddannede stiller krav til deres job-

situation. Også i de sidste år på jobmarkedet vil de

have en høj grad af selvstændighed, og det stiller

krav til virksomhederne.

Jesper Wégens mener, at de ældre selv hele tiden

skal være opmærksomme på deres jobsituation.

Ikke om de kan klare arbejdet i dag, men om de kan

klare det i morgen. De ældre kan eksempelvis selv

pege på, hvordan de kan være til gavn for arbejds-

pladsen. Veluddannede ældre udgør i kraft af deres

speciale en koncentration af viden på et område.

Problemet kan være, hvis hans eller hendes speciale

taber interesse, så kan det være svært at sadle om,

mener Jesper Wégens. y
Lotte Hansen

Asterisk@dpu.dk
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På lang sigt bliver de unge en knap 
ressource, og til den tid er arbejds-
pladserne ikke gearet til at fastholde 
de ældre medarbejdere.


