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Flere gode år på arbejdsmarkedet 1. november 2016 

Seniorpolitik bruges kun lidt 

Pensionsalderen er stigende, og hvis LO’s medlemmer skal kunne fortsætte på ar-

bejdsmarkedet frem til pensionsalderen kræver det særlige initiativer for at fastholde 

de grupper på arbejdsmarkedet, hvor fx helbredet ikke længere er på toppen.  

En spørgeundersøgelse, som Epinion har foretaget for LO, viser, at det kun er de fær-

reste seniorer, der har aftalt særlige vilkår eller har fået tilpasset arbejdsopgaver mv. 

Undersøgelsen peger samtidig i retning af, at de ældre medarbejdere gerne vil blive 

længere på arbejdsmarkedet, hvis de rette arbejdsbetingelser er tilstede. Det gælder fx 

mindre fysisk belastende arbejde, nedsat tid og nedsat tempo.  

På længere sigt er der udsigt til mangel på faglært arbejdskraft. Derfor bør virksomhe-

derne allerede nu tage fat på at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet, så det bliver 

attraktivt at fortsætte frem til pensionsalderen.  

Seniorpolitikken halter på arbejdspladserne 

Blandt ældre lønmodtagere over 55 år er der generelt få, som bliver 

tilbudt eller indgår aftaler om nedsat tid, ændrede arbejdsopgaver 

og lignende. I Epinion’s undersøgelse svarer 75 pct., at de ikke er 

blevet tilbudt hverken ændrede arbejdsopgaver, nedsat tid, ekstra 

ferie mv., jf. figur 1.   
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Figur 1. Kun få seniorpolitiske tiltag på arbejdspladserne 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Har du aftalt, eller er du blevet tilbudt noget af nedenstående på 

den arbejdsplads, efter du er fyldt 55 år? Spørgsmålene er stillet til personer født 
tidligere end 1962, som enten er lønmodtagere, arbejdsløse, langtidssyge eller efter-
lønsmodtagere/folkepensionister med bijob. Der er 450 respondenter. 

Kilde: Epinion for LO, oktober 2016.   

Blandt den gruppe, som er blevet tilbudt eller har indgået særlige 

aftaler, er det især nedsat tid og ekstra ferie, som er i fokus. Ca. 10 

pct. har aftalt eller er blevet tilbudt nedsat tid eller ekstra ferie. Det 

er kun 3 pct. af de over 55-årige, der har fået ændret arbejdsopga-

ver for at reducere fysisk belastning. Kompetenceudvikling er 

heller ikke på agendaen blandt de ældre. Kun 5 pct. angiver, at de 

har fået tilbudt eller har aftalt kompetenceudvikling, jf. figur 1.  

Lønmodtagere over 60 år angiver imidlertid en række tiltag, som 

kunne få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet. Hver tredje 

vægter nedsat tid højt, mens ledelsesmæssig støtte og anerken-

delse og støtte samt godt samarbejde har betydning for ca. hver 

femte. Mindre fysisk og psykisk belastende arbejde har betydning 

for hver sjette, jf. figur 2.  
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Figur 2. Stay-faktorer 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvad skal der til for, at du kan blive i dit nuværende job indtil 

din pensionsalder? Spørgsmålene er stillet til over 60-årige lønmodtagere, arbejds-
løse, langtidssyge. Der er 186 respondenter. 

Kilde: Epinion for LO, oktober 2016.   
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