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Om rapporten    
Denne rapport giver råd til kommende seniorer baseret på faglige seniorers egne, 
levede erfaringer med afskeden med arbejdet, overgangen til og livet som senior-
pensionist. Rådene blev udviklet af tolv faglige seniorpensionister på et 
erfaringsværksted, som varede én dag. Her var vi værkstedsledere. 

Faglige Seniorer gennemførte inden erfaringsværkstedet en spørgeskema-
undersøgelse blandt sine medlemmer. Vi havde udformet spørgsmålene. 
Undersøgelsen belyser, hvordan et udvalg af faglige seniorer har oplevet afskeden 
med arbejdet, overgangen til og livet som senior. 

Du kan læse mere om seniorer, deres arbejdsliv og seniorliv i vores bog: Arbejdet 
forstået baglæns – erfaringer fra 40 års arbejdsliv. Mads Christoffersen, Lisbet 
Theilgaard og Niels Møller. Forlaget Frydenlund.  

Tak til deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen og erfaringsværkstedet. 

Lisbet Theilgaard  
og Niels Møller 
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Forord 
”Jeg har gået til konfirmationsforberedelse,  
men jeg har ikke gået til seniorpensionist-forberedelse.” 

Det var et af mange udsagn på det erfaringsværksted, som Faglige Seniorer afholdt i 
februar 2020. Et udsagn, der vidner om at seniortilværelsen kræver forberedelse. 
Både inden du går på pension, ved overgangen til pension og i selve pensionist-
tilværelsen. Selv om vi har haft et forskelligt arbejds- og hverdagsliv, forskellige 
økonomiske forhold og har taklet det at gå på pension på mange forskellige måder, er 
der nogle universelle erfaringer og råd, som er vigtige at videregive til kommende 
pensionister.  

Nærværende rapport indeholder dels svarene fra en spørgeskemaundersøgelse 
blandt medlemmerne af Faglige Seniorer dels erfaringer, drømme og gode råd fra 
erfaringsværkstedet. Du kan med udbytte læse begge afsnit. Du vælger selv række-
følgen.  

Erfaringer og de gode råd kan bruges af alle pensionister og vil indgå i det arbejde, 
som Faglige Seniorer vil iværksætte i den kommende tid. Vi forestiller os, at det 
blandt andet kan udmøntes til kursusforløb, oplæg, foldere og andre aktiviteter, som 
vil være til gavn for klubber, sektioner og kommunegrupper. 

Men også faglige organisationer, arbejdsgivere og virksomheder kan med udbytte 
læse med. De er med til at sætte rammerne for en god seniorpolitik på arbejds-
pladserne. Og der er plads til forbedringer. Faglige Seniorer vil godt være med til den 
nødvendige kulturforandring, der skal til både på arbejdspladserne og i samfundet i 
almindelighed. 

Tak til deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen og erfaringsværkstedet. Tak til Lisbet 
Theilgaard og Niels Møller for rapporten og ikke mindst tak til Velux-fonden for 
økonomisk støtte, som har gjort det muligt at gennemføre arbejdet. 

Tage Arentoft 
Pensionist  
og projektleder  
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Spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaundersøgelse – hvordan har faglige seniorer oplevet 
afskeden med arbejdet, overgangen til og livet som senior? 

I december 2019 gennemførte Faglige Seniorer en spørgeskemaundersøgelsen blandt 
et udvalg af deres medlemmer. Undersøgelsen belyser overgangen til seniorlivet og 
seniorlivet for en gruppe af medlemmer af Faglige Seniorer. Det drejer sig om de 
medlemmer af Faglige Seniorer, der løbende modtager foreningens nyhedsbrev. 
79.755 abonnenter på nyhedsbrevet blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, som 
var henvendt til medlemmer, der var gået på pension inden for de seneste år. Af dem 
valgte 1.670 at svare på spørgeskemaet.  

Deltagerne i undersøgelsen er ikke repræsentative for seniorer generelt eller for 
Faglige Seniorer. Men de udgør en stor sammensat gruppe af seniorer blandt de 
tidligere LO-forbund, som har været ”almindelige” lønmodtagere i deres arbejdsliv. 
Derfor er det interessant at høre, hvad de har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. 

Hvem har svaret på spørgeskemaet? 
Der er næsten lige mange kvinder og mænd, der har svaret på undersøgelsen.  

Cirka halvdelen af deltagerne i undersøgelsen var mellem 65 og 69 år. En fjerdedel 
var 60-64 år og en anden fjerdedel var 70-74 år.  

Halvdelen var gået på pension inden for de sidste tre år. Lidt færre havde været på 
pension i længere tid. En mindre gruppe var ikke gået på pension.   

De fleste var gifte eller samlevende.  

Hvad laver faglige seniorer? 
Arbejder du stadigvæk? Langt de fleste i undersøgelsen arbejder ikke. Cirka 60 
procent får suppleret deres folkepension med arbejdsmarkedspension. De andre 40 
procent supplerer folkepensionen med opsparing og anden pension.  

Laver du frivilligt arbejde? Cirka 40 procent af dem der har deltaget i under-
søgelsen, er engageret i frivilligt arbejde. Det gælder lidt mere for kvinderne end for 
mændene.  

Hvordan var afskeden fra arbejdet? 
Blev du godt behandlet? Cirka 60 procent af deltagerne i undersøgelsen udtrykte, at 
de blev godt behandlet, da de forlod deres arbejdsplads. Det er et positivt resultat. 
Kun cirka 10 procent fortalte, at de blev dårligt behandlet. Cirka 30 procent har ikke 
svaret på spørgsmålet.  
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Bestemte du selv? Næsten 70 procent havde selv truffet beslutningen om at holde op 
med at arbejde. Kun knap 20 procent havde ikke selv truffet beslutningen. Dette 
resultat vurderer vi som meget positivt. Det at blive fyret kan være en meget 
traumatisk oplevelse. Resultaterne peger ikke på, at kvinder bliver ”skubbet ud” før 
mændene.  

Ville du godt arbejde videre? Næsten 50 procent var glade for at holde op med at 
arbejde. 20 procent ville gerne have fortsat i arbejdet. Cirka 30 procent svarede ikke 
på spørgsmålet. Det er positivt, at så mange er glade for at holde op, forstået på den 
måde, at de selv har truffet beslutningen om at holde op. Men der kan eventuelt ligge 
negative begrundelser for, at de var glade for at holde op. For eksempel dårligt 
arbejdsmiljø. Det kan vi ikke se ud af besvarelserne. Ligeledes har de, der gerne ville 
arbejde videre, ikke fået støtte til at fortsætte. Det er ærgerligt for den enkelte og for 
samfundet, som på den måde har mistet engageret og værdifuld arbejdskraft.   

Fik du tilbud om nedsat tid? Lidt over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen fik 
ikke nedsat tid før afskeden med arbejdet. Det gjaldt ligeligt for kvinder og mænd. 
Undersøgelsen belyser ikke, om de ønskede at få nedsat tid.  Knap 20 procent fik 
nedsat tid. Resten har ikke svaret på spørgsmålet. Dette resultat peger på, at mange 
virksomheder ikke tænker på at støtte medarbejderne til at blive længere i arbejdet.  

Fik du en seniorsamtale med din arbejdsgiver? Næsten 70 procent svarede, at de 
ikke fik en seniorsamtale med deres arbejdsgiver, da de nærmede sig pensions-
alderen. Det er et trist resultat, som peger på at virksomhederne gør for lidt for at 
støtte seniorerne.  Kun 15 procent havde haft en seniorsamtale. Resten svarede ikke 
på dette spørgsmål.  

Fik du støtte fra din arbejdsplads? Spørgsmålet søger at belyse, om arbejdspladsen 
støttede vedkommende i hans/hendes overvejelser og beslutninger om at holde op 
med at arbejde. Mindre end 10 procent havde oplevet støtte fra arbejdspladsen. 70 
procent havde ikke oplevet støtte fra arbejdspladsen. Resten svarede ikke på 
spørgsmålet. Vi synes, det er et temmelig trist resultat, at arbejdspladsen ikke støtter 
seniorer i arbejde, når de planlægger at holde op. 

Fik du støtte fra din fagforening? Svarene på dette spørgsmål er lige så triste som 
ovenfor. Næsten 50 procent svarede, at de ikke fik støtte fra deres fagforening. Knap 
20 procent fortalte, at de fik støtte fra fagforeningen. 30 procent svarede ikke på 
spørgsmålet. Det skal tilføjes, at vi ikke ved, om deltagerne i undersøgelsen havde 
søgt støtte hos deres fagforening.  

Fortalte du kolleger om dine drømme om det kommende seniorliv? Til slut i denne 
del af spørgeskemaet spurgte vi, om man havde snakket med kollegerne om sine 
drømme om seniorlivet. 30 procent havde snakket med kolleger. Cirka 20 procent 
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havde ikke snakket med kollegerne. Resten: 50 procent svarede ikke på spørgsmålet. 
Den lave svarprocent på dette spørgsmål gør, at vi ikke konkluderer noget om dette 
spørgsmål. Vi mener, at åbenhed, støtte og samtale om overgangen er meget 
væsentlige for seniorer, der er på vej til seniorpensionistlivet.  

Fik du sagt godt farvel til din arbejdsplads? 50 procent havde oplevet et godt farvel. 
35 procent havde oplevet et rimeligt farvel og kun 15 procent havde oplevet et dårligt 
farvel fra arbejdspladsen. Det synes vi, er et positivt resultat. Afskeden med arbejds-
pladsen bør være god og anerkendende. 

Sammenfatning om overgangen? Deltagerne i undersøgelsen har haft en god 
overgang til seniorlivet. Men det fremgår af besvarelserne, at de ikke har fået meget 
støtte i denne overgangsfase fra deres virksomhed. Overgangen er tilsyneladende en 
sag for den enkelte. 

Hvorfor holdt du op med at arbejde? 
På grund af dårlig trivsel? Kun 10 procent siger, de holdt op, fordi de trivedes 
dårligt på deres arbejdsplads. 50 procent afviser denne forklaring. De trivedes godt 
på arbejdspladsen. 40 procent svarer ikke på spørgsmålet. 

Dårligt helbred? Kun 10 procent var holdt op med at arbejde på grund af dårligt 
helbred. 60 procent afviste denne forklaring. De havde et godt helbred. Det er også et 
positivt resultat. 30 procent svarede ikke på spørgsmålet. 

Jeg kunne få efterløn eller folkepension. Næsten 60 procent holdt op med at arbejde, 
fordi de fik mulighed for efterløn og folkepension. 20 procent angav, at det var af 
andre grunde. 20 procent svarede ikke på spørgsmålet. 

Jeg fik en fratrædelsesordning. Kun lidt over 10 procent angav, at det havde haft 
betydning for deres arbejdsophør, at de havde fået en fratrædelsesordning og 
formodentlig havde arbejdet længere. 70 procent havde ikke fået tilbudt en 
fratrædelsesordning.  

På min arbejdsplads var der tradition for at holde op, når man kom i pensions-
alderen. Det er ikke tilfældet. Kun 10 procent angav, at tradition var en årsag til, at 
de holdt op med at arbejde. 60 procent angav, at tradition ikke havde nogen 
betydning. 

Hvordan er dit seniorliv? 
Hvordan var din overgang til seniorpensionistlivet? 40 procent havde oplevet en let 
overgang til seniorpensionistlivet. 50 procent havde ikke oplevet overgangen som 
god, men som rimelig.  Kun 10 procent havde oplevet overgangen som svær. 
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Har du kontakt til dine tidligere kolleger? 25 procent svarede, at de har en god 
kontakt til deres tidligere kolleger. 55 procent svarede, at kontakten ikke er den 
bedste, men nogenlunde. 20 procent har ingen kontakt med deres tidligere kolleger.  

Savner du arbejdet? 50 procent fortalte, at de slet ikke savner arbejdet. Andre 30 
procent har det fint med at have forladt arbejdet. Meget få, nemlig 5 procent savner 
arbejdet. Andre 15 procent savner arbejdet en gang imellem. Resultatet her er meget 
klart. Deltagerne i undersøgelsen savner ikke deres gamle arbejde. 

Savner du lederne? Her er resultatet også meget klart. 40 procent savner slet ikke 
deres tidligere ledere. Andre 20 procent savner heller ikke deres gamle ledere, men 
udtrykker det lidt mere moderat. 20 procent savner deres ledere, og andre 20 
procent savner lederne i moderat omfang.   

Savner du kollegerne?  Man kunne forestille sig, at man godt kan savne sine gamle 
kolleger, selv om man ikke savner arbejdet eller sine gamle ledere. Det er kun 
tilfældet i begrænset omfang. 15 procent savner deres gamle kolleger. 30 procent 
siger, at de savner gamle kolleger en gang imellem. 20 procent fortæller, at de slet 
ikke savner deres kolleger. 30 procent savner kun sjældent kollegerne.  

Hvordan er din økonomi? Næsten 50 procent af deltagerne i undersøgelsen 
fortæller, at deres økonomi er dårligere eller lidt dårligere, end da de var i arbejde. 
Cirka 25 procent fortæller, at deres økonomi er nogenlunde den samme. Knap 25 
procent fortæller, at deres økonomi er fin. 

Seniorlivet giver frihed til det, jeg vil. Frihed er en vigtig kvalitet ved seniorlivet. 60 
procent fortæller, at seniorlivet giver dem frihed. 40 procent fortæller, at de ikke 
oplever den fulde frihed, men en rimelig grad af frihed. 

Det er vigtigt at få nye aktiviteter, når man er senior. Arbejdet har bestemt en stor 
del af ens dagligdag, indtil man går på pension. 90 procent af deltagerne udtrykker, 
at det er vigtigt at finde nye aktiviteter, når man bliver seniorpensionist. 10 procent 
var uenige i, at det er vigtigt at finde nye aktiviteter. Måske er de 10 procent dem, der 
blot ”slapper af” i deres seniorliv. 

Er du ensom som senior? Her svarer 15 procent, at de er ensomme eller blot en gang 
imellem er ensomme. Hovedparten - det vil sige 85 procent - oplever ikke ensomhed 
eller kun en gang imellem. Det er et positivt resultat.  

Seniorlivet er vidunderligt! Dette udsagn kan godt opfattes som overdrevent. Men 
85 procent af deltagerne er helt enige eller delvist enige. Kun 15 procent mener, at 
seniorlivet ikke er specielt vidunderligt.  
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Hvad er de tre vigtigste mål i seniorlivet? Her er resultaterne meget klare. Blandt 
mange svarmuligheder for eksempel at deltage i frivilligt arbejde er disse mål helt 
klart topscorere: Friheden til at gøre det, jeg har lyst til. Nyde livet. Tid til familie og 
parforhold. 

Sammenfatning 
Denne undersøgelse peger på, at faglige seniorer har haft en hurtig og nogenlunde 
smertefri overgang til seniorpensionistlivet. De har oplevet at blive godt behandlet, 
da de stoppede på arbejdspladsen. De besluttede selv at holde op. De fleste holdt op, 
fordi de kunne opnå folkepension. De fleste savner ikke arbejdet, deres gamle ledere 
eller kolleger.  

Generelt har Faglige Seniorer et godt seniorpensionistliv. De føler sig ikke ensomme 
og mener, at det er vigtigt at finde nye aktiviteter i livet. De nyder friheden til selv at 
bestemme om livet og gøre det, man vil. Næsten alle er enige i at: Seniorlivet er 
vidunderligt! De tre vigtigste mål med seniorlivet er: Friheden til at gøre det, jeg har 
lyst til. Nyde livet. Tid til familie og parforhold. 

Til denne positive historie hører der en anden negativ historie. Overgangen til 
seniorpensionistlivet opfattes klart som en sag, der kun gælder for den enkelte. 
Arbejdspladserne har ikke støttet de seniorer, der tænker på at gå på pension. De gør 
tilsyneladende heller ikke meget for at fastholde seniorerne længere tid i arbejdet. 
Senioraftaler benyttes faktisk ikke ifølge deltagerne. Hver fjerde senior ville gerne 
have fortsat i deres arbejde. Denne lyst og evne har virksomhedernes ledere overset 
og ikke gjort brug af. 
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Erfaringsværkstedet 
På erfaringsværkstedet den 24. februar 2020 arbejdede 12 deltagere fra Faglige 
Seniorers medlemskreds med tre spørgsmål: Hvilke positive og negative oplevelser 
havde I med afslutningen af jeres arbejdsliv, overgangen til seniorlivet og livet som 
seniorpensionist? Hvordan ser den ideelle afslutning, overgang og det gode seniorliv 
ud? Hvilke råd vil I give til kommende seniorer? 

Afslutningen på arbejdslivet 
I dette afsnit fortæller vi om deltagernes erfaringer og råd om: Hvad skal du tænke 
på, når du er oppe i årene, stadig arbejder og begynder at tænke på at gå på pension? 

De fleste af deltagerne havde selv valgt at stoppe med at arbejde. De udtrykte glæde 
ved at slippe for det daglige arbejde og få masser af tid, som de selv kunne bestemme 
over.  

For nogle var det med at gå på pension noget, der lå i kulturen i virksomheden. Både 
de selv og kollegaerne vidste, hvornår det ville ske og alle så det, som naturligt at 
holde op med at arbejde, når man nåede pensionsalderen. Et råd var: Måske skal du 
finde ud af, om du vil lade denne vanetænkning bestemme dit valg.  

For andre var det muligheden for at få pension, der afgjorde, at de holdt op med at 
arbejde.  

Der var enkelte deltagere, der var blevet fyret eller skubbet ud. En deltager fortalte, 
at hun blev indkaldt til et møde og blev fritstillet fra den ene dag til den anden. Hun 
var lige blevet 65 år og ville gerne have fortsat med at arbejde. Pludselig stod hun 
overfor: Ingenting! Hun var chokeret og frustreret og blev opfordret af sine kolleger 
til at føre sag mod virksomheden, men orkede det ikke. Efterfølgende oplevede hun 
ensomhed og tab af identitet. Hun fortalte, at hun stadig i dag mangler selvværd, og 
at fyringen har givet langvarige traumer. En anden deltager, der var på nedsat tid på 
grund af sygdom, blev fyret. Hun fortalte, at chokket sidder i hende endnu i dag. 

Nogle deltagere havde erfaret, at de ikke længere havde kræfter til at klare at arbejde, 
og derfor besluttede sig til at holde op. En deltager havde svært ved at løfte børnene 
og så skriften på væggen. Hun fandt selv et nyt job.  

De, der var blevet fyret eller skubbet ud, var ærgerlige over ikke at kunne bruge deres 
kompetencer. De ville godt have fortsat med at arbejde. De mente, at de havde mere i 
sig og ærgrede sig over, at deres ressourcer blev spildt. En deltager, der selv havde 
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valgt at sige op, tilbød at overbringe sin viden til kollegaer, men ingen var 
interesserede. Efter at have forladt arbejdspladsen vendte virksomheden tilbage og 
bad om hans hjælp. Hans råd var, at både ledere og medarbejdere skal tænke mere 
på, hvor vigtige de ældres erfaringer er på arbejdspladserne. 

En deltager mente, at virksomhederne kunne være mere fleksible, når de planlagte 
afskedigelser. Hun havde erfaring fra en nedskæringssituation, hvor der var med-
arbejdere, der tilbød at gå ned i tid for at få mere tid til familien. Det kunne have 
forhindret fyringer, men virksomheden afslog den mulighed. 

Drømmen om den gode afslutning på arbejdslivet 
Selvom de fleste ikke havde haft problemer med at holde op med at arbejde, var alle 
enige om, at det er vigtigt at få en god og værdig afslutning på arbejdslivet. Der var 
enighed om, at i dag er det en tam og ensom omgang at forlade arbejdet. Det var en 
fælles holdning, at afslutningen på arbejdslivet skal fejres, som en anerkendelse af 
den indsats den enkelte har ydet i sit arbejdsliv og for at markere overgangen til et 
nyt livsafsnit.  

Alle udtrykte, at virksomhederne mangler en seniorpolitik. Deltagerne var ikke blevet 
tilbudt en seniorordning. Det betyder, at den enkelte står over for et individuelt valg: 
Hvornår skal jeg sige, at jeg vil holde op? Skal man vente til sidste øjeblik med at sige 
op for at undgå at blive usynlig og kørt ud på et sidespor? Eller skal man sige til i god 
tid af hensyn til arbejdspladsen og kollegerne?  

Gruppen havde modsatrettede erfaringer: Nogle udtrykte, at lederne ikke var gearet 
til at lave seniorpolitik, og derfor sagde de selv op så sent, som muligt for ikke at blive 
kørt ud på et sidespor. Andre havde gode erfaringer med deres ledere og deres 
holdning til seniorer og mente, at det var mere rigtigt og værdigt for alle parter, at 
sige til i god tid.  

Flere deltagere formulerede, at afslutningen i dag er en individuel beslutning og 
kommer meget pludselig, og at det ville være godt med en nedtrapning og en fælles 
ramme for afslutningen på arbejdslivet. 

Alt i alt var der gode grunde for deltagerne til at formulere forslag til, hvordan man 
kan løse disse problemer.  

Deltagerne gik i gang med at formulere tre drømme om den gode afslutning på 
arbejdslivet: Drømmen om den bedste seniorordning, drømmen om den gode 
relation mellem medarbejder og leder og drømmen om anerkendelse af ens 
kompetencer:  
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Drømmen om den bedste seniorordning 
Det er vigtigt at forberede livet som seniorpensionist, medens man som senior er i 
arbejde. Det skal ske i god tid, gerne ti år før afslutningen på arbejdet. Den gode 
seniorordning handler om nedsat arbejdstid, omplacering, lettere job, omskoling, 
skånejob ved sygdom, men det kan også handle om at fortsætte sit hidtidige arbejde, 
hvor man får efteruddannelse, videregiver sine erfaringer og deltager i virksom-
hedens udvikling på lige fod med andre.  

Deltagerne opstillede et forslag om en tidsplan for den bedste seniorordning: 

50 år Første information om seniorordning og pension fra ledelsen. 

50-55 år Tilbud om nedsat arbejdstid til mellem 30 og 37 timer. 

55-60 år Tilbud om nedsat arbejdstid til mellem 30 og 35 timer samt mulighed 
for omskoling. 

60-63 år Tilbud om nedsat arbejdstid til mellem 30 og 32 timer samt ret til en 
uges ekstra ferie. Tilbud om jobskifte. 

63-65 år Tilbud om nedsat arbejdstid til 30 timer. 3-4 ugers ekstra ferie. 

65-70 år Tilbud om nedsat arbejdstid til 10-15 timer og 3-4 ugers ekstra ferie. 
Delvis pension og løn. 

I hele perioden skal medarbejderen have den obligatoriske halvårlige medarbejder-
udviklingssamtale (MUS). 

Alle virksomheder skal have en nedskreven seniorpolitik med ens regler for alle 
uanset jobfunktion.  

Drømmen om den gode relation mellem medarbejder og leder 
Deltagerne udarbejdede også et forslag til den gode relation mellem medarbejdere og 
ledere i den sidste del af arbejdslivet. Ideen var, at lederne skal støtte medarbejderne 
og tilpasse arbejdet til medarbejdernes kræfter og engagement. Det skal ske i 
forbindelse med medarbejdersamtalerne. 

Leder og medarbejder skal gennemgå medarbejderens arbejdsopgaver. Hvilke 
opgaver vil medarbejderen gerne beholde? Hvilke opgaver er for svære? Hvis 
opgaverne er svære, kan det være en idé at give mere tid til at løse dem. Målet er at 
sammensætte en dag, som medarbejdere kan magte, gerne udvikle sig i og føle sig 
værdsat i og at få hverdagen til at hænge sammen for medarbejderne.  

Samtalerne kan også resultere i omplacering, videreuddannelse i nye job og nedsat 
arbejdstid. Samtalerne skal også sikre hensynet til helbred. På MUS-møderne skal 
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der desuden tages stilling til yderligere ferie og seniordage og sikre, at 
medarbejderne ikke køres ud på et sidespor, og at de har et aktivt arbejdsliv.  

Anerkendelse af ens værd og kompetencer som senior i arbejde 
Mange virksomhedskulturer har et negativt syn på seniorer. Der er ofte faste 
opfattelser af, hvad seniorer kan og især ikke kan. Mange af deltagerne havde mødt 
disse fordomme, og det havde påvirket dem negativt. Det er en kultur virksom-
hederne skal gøre op med. 

Som senior og stadig i arbejde kan man opleve, at man ikke bliver anerkendt på linje 
med andre medarbejdere. Det kan handle om tonen i relationerne med de yngre 
kolleger, der taler ned til én. Der udtrykkes en holdning om, at man er på tålt ophold. 

Det kan også handle om, at ens viden og erfaringer ikke bliver anerkendt. Når man er 
senior, besidder man et helt arbejdslivs erfaringer, og mange af disse erfaringer er 
kompetencer, der stadig er brug for. Flere deltagere ærgrede sig over, at deres 
erfaringer og viden ikke blev afgivet til relevante kolleger i god tid, inden de forlod 
arbejdspladsen. I medarbejdersamtaler skal der tages hånd om organiseringen af 
denne erfaringsoverdragelse.  

Nogle deltagere havde fået mulighed for at gå ned i tid i en periode, inden de holdt 
helt op med at arbejde. Det havde været positivt. Men enkelte havde oplevet, at det 
betød, at de ikke blev informerede eller inviteret til møder. De oplevede at blive 
usynlige og komme ud på et sidespor. Man var ikke længere en fuldgyldig del af 
virksomheden.  

Arbejde og familieliv 
Virksomhederne skal være åbne for seniorernes forskellige behov i forholdet mellem 
arbejde og familieliv. Deltagerne påpegede, at der er tradition for, at virksomhederne 
tager hensyn til unge familier med børn. De foreslog, at virksomhederne tilsvarende 
støtter seniorerne ved at give mulighed for omsorgsdage, når seniorerne skal hjælpe 
deres egne gamle forældre, for eksempel ved sygdom.  

Lederne har også en opgave med at støtte seniorerne i forberedelsen af overgangen 
til seniorpensionist livet. De kan for eksempel foreslå seniorer at tage seniorkurser 
eller gerne ikke-jobrelaterede kurser om kunst, filosofi og lignende. Det sidste kan 
give inspirationer og mental entusiasme. 

En god økonomi er vigtig i alle faser 
Nogle fortalte om økonomiske problemer i den sidste del af arbejdslivet. Det 
handlede om manglende klarhed over økonomien ved overgangen til senior-
pensionistlivet. Nogle deltagere efterlyste mere hjælp fra fagforeningen i denne 
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sammenhæng. Før man holder op med at arbejde, skal man have overblik over sin 
økonomi som seniorpensionist. 

Vi lever heldigvis længere og længere, mange har et godt helbred, og er derfor aktive 
som seniorpensionister. Et aktivt liv kræver oftest god økonomi til for eksempel 
rejser, men også til at klare uforudsete udfordringer. Alle var enige om, at det er 
vigtigt at opfordre alle og især de unge til at tænke på opsparing og pension tidligt i 
livet.  

Nogle deltagere fortalte om problemer i forbindelse med en ægtefælles sygdom eller 
død. Det kunne være både før og efter, at man var holdt op med at arbejde. Også 
derfor er det vigtigt med en god økonomi. 

Tal med din familie og kolleger 
Allerede mens du arbejder og begynder at tænke på at gå på pension, er det en god 
idé at tale med din familie og kolleger om det. Hvis du går på nedsat tid eller får et 
andet job i virksomheden, er det en god idé at fortælle kollegerne om baggrunden for 
at få forståelse for dine valg.  

På samme måde er det en god idé at inddrage din familie i dine overvejelser om at gå 
på pension. Det gælder både, når du stadig er i arbejde og i den første tid som senior-
pensionist. Du skal fortælle din ægtefælle og din familie om baggrunden for, at du 
holder op med at arbejde, og hvad du forestiller dig med din pensionisttilværelse.  

Forsøg at få din families forståelse af, at du er på vej til et nyt liv. Inddrag din ægte-
fælle og din familie i dine overvejelser over, hvad du vil med din nye tilværelse. Hold 
et familieråd. Vær klar over, at du også får en ny rolle i forhold til din familie. 

Overgangen til seniorpensionisttilværelsen  
Starten på et helt nyt liv 
Flere af deltagerne fortalte, at det er et kæmpeskridt at gå fra arbejde til senior-
pensionisttilværelsen. Man går ikke direkte i gang med et nyt liv. Inden 
seniorpensionistlivet er der en overgangsfase, som kan vare i måneder, ja op til flere 
år. Overgangen til livet som seniorpensionist er overgangen til en ny tilværelse i livet. 
Det betyder ofte mange udfordringer for den enkelte. Her fortæller vi om de råd, som 
deltagerne gav om denne overgang til kommende seniorer. 

En deltager havde brugt næsten et helt år på at forberede den nye tilværelse. I det år 
havde hun ikke lagt planer. Det var en slags fjumreår! Hun kaldte overgangen for en 
”hjerneomstilling”: En omstilling af hjernen til nye vaner og værdier. Overgangen er 
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en periode, hvor man som nybagt seniorpensionist både skal afvænnes fra arbejds-
livets vaner og tilvænnes seniorlivets muligheder og begrænsninger. 

En anden deltager sagde, at det både handlede om at håndtere savnet af arbejde og 
kolleger og bruge tid på at planlægge det nye livsafsnit.  

Når man forlader arbejdet, mister man samtidig noget af sin identitet.  En deltager 
fortalte, at det kan give en følelse af manglende selvværd. Det betyder, at overgangs-
perioden skal bruges til at finde sig selv i en ny livssammenhæng. Man skal prioritere 
sine ønsker og behov og derudfra træffe sine egne, bevidste valg. En deltager sagde, 
at hendes tid ikke bare skulle gå med venindesnak. En anden sagde, at hun er glad 
for sine børnebørn, men hun står ikke til evig disposition for at tage sig af dem. 

Andre deltagere supplerede med andre råd. Det er vigtigt med forberedelse, gerne 
allerede mens man er i arbejde for at undgå chok og frustrationer. Der er tale om et 
stop for det, du beskæftigede dig med, da du arbejdede. ”Ryd op og smid ud – både 
mentalt og i forhold til konkrete ting fra dit arbejde”. Når du har ryddet op, skal du 
sætte noget nyt og andet i stedet. Det er vigtigt at have nye interesser klar. 

I overgangsperioden gælder det om at finde en ny dagsrytme. Alle betonede, at det er 
vigtigt at geare enormt ned i tempo. En deltager fortalte, at hun havde lagt sit 
armbåndsur ind i et skab for at vænne sig til fraværet af arbejdets strukturering af 
tiden. Da hun havde fået styr på sit nye dagligliv, tog hun uret frem igen.  

Overgangen er både afvænning og tilvænning 
Overgangsperioden kan ses som en afvænning. Du skal vænne dig fra det, som 
arbejdet har givet dig automatisk. Ofte har det været noget, som du ikke kunne 
bestemme over og måske hadet. Men alligevel har arbejdet givet orden, mening og 
struktur på din dagligdag. Det har for mange givet en form for tryghed. Lige som 
man skal bruge mentale kræfter på at holde op med at ryge, skal du måske bruge 
mentale kræfter på at vænne dig af med denne tryghed og mening. Du skal måske 
vænne dig til, at arbejdets strukturering af dit liv er væk.  

På samme tid kan overgangsperioden ses som en tilvænningsproces. Du får masser af 
frihed til selv af bestemme. Der er ikke nogen arbejdsgiver eller leder, der 
bestemmer. Det kan endda virke skræmmende. Du skal selv finde ud af, hvad du nu 
vil bruge dit liv til. Overgangen handler grundlæggende om at vænne sig til frihed og 
selv at bestemme. Du er nu din egen arbejdsgiver.  

Dernæst handler det konkret om at finde ud af, hvad du vil bruge din frihed til. Det 
handler om at finde de aktiviteter, du har lyst til, skal være indholdet i dit nye liv. For 
mange kommer det ikke af sig selv. Du skal bruge tid på det både individuelt og 
sammen med andre. Nogle deltagere fortalte, at de havde haft glæde af kurser i 



 
 
 
 

 

14 
 

seniorliv – kurser, hvor mænd og kvinder var hver for sig og andre, hvor man var 
sammen.  

Det er tabu at tale om problemer med overgangen – lyt ikke til det 
Hovedparten af deltagerne fortalte umiddelbart, at de ikke havde oplevet store 
problemer i forbindelse med overgangen. Der var dog enighed om, at der var tale om 
en meget ny måde at leve på, når man blev seniorpensionist. Det indebar mange 
udfordringer 

Det kunne opleves som tabubelagt at fortælle om problemerne med at leve på den 
nye måde til venner og familie. Folk kunne finde på at sige, at det med at holde op 
med at arbejde ikke havde været noget problem for dem selv. Senere kom det frem, 
at de havde haft problemer, men ikke brød sig om at tale om det. Rådet til 
kommende seniorpensionister var at lade være med at lytte til den slags overfladisk 
optimisme. I stedet skal du lytte til dig selv. Overgangen til livet som 
seniorpensionist betyder ofte mange udfordringer – det er naturligt – ligesom andre 
overgange i livet. Det skal man erkende, og omgivelserne skal acceptere det. Det 
kunne være godt, blev der sagt, hvis der var mere åbenhed om problemerne og 
udfordringerne i denne overgang til en ny tilværelse.  

En deltager udtrykte: ”Jeg har gået til konfirmationsforberedelse, men jeg har ikke 
gået til seniorpensionistforberedelse.” 

Det gode seniorliv 
Når man er i arbejde, er man en del af et fællesskab, ens opgaver er definerede og en 
stor del af ens tid er struktureret.  

Når man er seniorpensionist, er man sin egen arbejdsgiver og har i princippet fuld 
frihed til at tilrettelægge sit liv. Deltagerne var enige om, at det er en stor og ny 
opgave, som det er en rigtig god idé at forberede sig på, medens man stadig er i 
arbejde. En deltager sagde, at selv om man stopper med arbejdet, behøver man ikke 
at stoppe med livet. Det er vigtigt selv at tage initiativer.  

Mange udtrykte, at det samtidig var en overvældende udfordring, som det kunne 
være svært at håndtere, og man står ofte alene med denne udfordring. Friheden kan 
være skræmmende, nogen kaldte det at stå over for ingenting.  

Flere deltagere fortalte om problemerne ved seniorlivet: Ensomhed, lange dage, 
kedsomhed og manglende sociale kontakter. En deltager havde en god løsning på 
dette: ”Jeg tager bare knoglen og siger, at jeg har lyst til at se nogen. Det handler ikke 
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blot om en selv, men også om de andre seniorer. Mange sidder alene og har brug for 
kontakt og fællesskaber. Dem bør vi måske tage mere hånd om.”  

Det var baggrunden for, at deltagerne gik i gang med at udvikle forslag til, hvordan 
man som seniorpensionist kan udvikle nye fællesskaber, nye aktiviteter og 
strukturere sin tid.  

Deltagerne kom i første omgang med nogle generelle råd:  

• Tænk ud af boksen. Der er masser af muligheder. Du kan alt, hvad du vil. 
• Det er dig, der skal tage initiativer. 
• Få vaner der passer til din nye frihed. 
• Udlev dine drømme. 
• Tænk over dine værdier. Hvad gør dig glad? 
• Vær nysgerrig og opsøgende. 
• Tænk både på krop og hjerne.  
• Du får nye muligheder i forhold til familie og børnebørn. 
• Bliv gammel sammen med venner og familie. 

Herefter udviklede deltagere konkrete forslag til, hvordan man kan organisere sit 
seniorliv: 

• Hold kroppen i gang. 
• Gå en tur med hunden, også hvis du ikke har hund. 
• Dyrk en sport for eksempel badminton, cykling, petanque og svømning. 
• Gå til sang og dans. 
• Lær nye ting for eksempel sprog eller it for at holde hjernen i gang. 
• Opsøg og skab nye fællesskaber. 
• Tag på højskole. 
• Deltag aktivt i foreningsliv, kurser og læsegrupper. 
• Deltag i frivilligt arbejde for eksempel ulandsfrivillig. 
• Bliv besøgsven eller voksenven. 
• Meld dig ind i en seniorgruppe. 
• Hold fast i gamle venner, kolleger og netværk. 
• Lav din egen seniorgruppe for eksempel med gamle kolleger. 
• Lav din egen seniorgruppe ud fra dine interesser. 
• Lav aktivitetsgrupper på Facebook for eksempel film, kultur og lignende. 
• Dyrk din have sammen med andre, som kan noget andet end dig.  
• Reparer dit hus sammen med andre, som kan noget andet end dig. 
• Gå efter de gratis glæder i byen for eksempel koncerter og foredrag. 
• Se mulighederne i lokalområdet. 
• Lav planer med dagens aktiviteter. 
• Sidst på dagen: Tænk på tre gode ting fra i dag! 
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Disse forslag viser, at seniorpensionistlivet giver rigtig mange muligheder. Man kan 
ikke realisere dem alle. Det er vigtigt at finde ud af, hvad man vil med sit seniorliv. 
Man skal derfor også lære at sige nej til nogle af de mange muligheder.  

Man skal også være opmærksom på, at nogle andre tror, at man har uendelig meget 
tid og kan stå til rådighed når som helst. Det kan man ikke. Man skal passe på sig 
selv. De fleste bruger med glæde mere tid til familien og børnebørnene, men her 
gælder det også, at man skal kunne sige fra, når det bliver for meget. 

Seniorerne er anonyme 
Nogle deltagere havde oplevet, at man som senior bliver anonym. Seniorerne har 
ikke nogen stemme i samfundsdebatten, og deres behov og ressourcer bliver overset. 
Andre grupper har deres organisationer og talerør, men det har seniorerne ikke.  Det 
gælder både i forhold til generelle politiske spørgsmål og i forhold til de særlige 
interesser, man har som senior. Der kom ikke nogen forslag til, hvordan man skulle 
løse dette problem. Deltagerne sagde: Hvad kan man gøre for at få flere med til at 
formulere seniorernes politik? 

Gode råd  
• Seniorer der arbejder skal ses som en ressource 
• Kræv en seniorordning 
• Planlæg din afslutning på arbejdslivet medens du arbejde. 
• Tal med dine kolleger og leder, når du beslutter at holde op 
• Beslut selv, hvornår du går 
• Få overblik over din økonomi 
• Inddrag din familie i dine ideer om dit nye liv 
• Sørg for at blive fejret, når du holder op 
• Hent hjælp ind, når du har brug for det 
• Overgangen kan tage lang tid 
• Overgangen er afvænning og tilvænning til et nyt liv 
• Sørg for at indgå i nye fællesskaber 
• Vær mentalt og fysisk aktiv 
• Strukturer din dag som seniorpensionist 
• Opbyg nye værdier og vaner 
• Gør de ting, du har lyst til 
• Pas på dig selv – sæt dine grænser. 

 



Gode råd  
til kommende  

seniorer
Lisbet Theilgaard og Niels Møller
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