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Formål

1. Belyse Push og Stay mekanismer blandt seniorer
2. Understøtte en politisk og samfundsmæssig debat om seniorers rolle 

på det fremtidige arbejdsmarked. 

Projektet vil dermed potentielt kunne bidrage til at skabe nogle mere 
socialt bæredygtige tilbagetrækningsmønstre og livsvilkår blandt danske 
seniorer.
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ledere (Team Arbejdsliv)

Spørgeskema 
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Første resultater fra 
SeniorArbejdsLiv -

medarbejderundersøgelsen
Spørgeskemasvar fra ca. 13,000 beskæftigede +50 årige
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Smerte
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Livsstil
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Livsstil

Mest 
stillesiddende 

arbejde, som ikke 
kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, 
som ellers ikke 
kræver fysisk 
anstrengelse

Stående eller 
gående arbejde 

med en del løfte- 
eller bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er 

fysisk 
anstrengende

Rygning 15 20 24 27
Alkohol 18 14 11 10





Muligheder på arbejdspladsen
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Mest 
stillesiddende 
arbejde, som 
ikke kræver 

fysisk 
anstrengelse

Mest stående 
eller gående 
arbejde, som 

ellers ikke 
kræver fysisk 
anstrengelse

Stående eller 
gående arbejde 

med en del løfte- 
eller 

bærearbejde

Tungt eller 
hurtigt arbejde, 

som er fysisk 
anstrengende
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Har din arbejdsplads en nedskreven seniorpolitik?
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Mest stillesiddende 
arbejde, som ikke 

kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, som 

ellers ikke kræver 
fysisk anstrengelse

Stående eller gående 
arbejde med en del 

løfte- eller 
bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er fysisk 

anstrengende

Ja 38 34 28 24
Nej 38 33 37 36
Ved ikke 25 33 36 40



Arbejdsevne
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Forventet afgang fra arbejdsmarkedet
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Hvor mange forventer at forlade arbejdsmarkedet før 
folkepensionsalderen

Mest stillesiddende 
arbejde, som ikke 

kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, som 

ellers ikke kræver 
fysisk anstrengelse

Stående eller gående 
arbejde med en del 

løfte- eller 
bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er fysisk 

anstrengende

48 52 56 61



22

Hvor mange forventer at forlade arbejdsmarkedet efter
folkepensionsalderen

Mest stillesiddende 
arbejde, som ikke 

kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, som 

ellers ikke kræver 
fysisk anstrengelse

Stående eller gående 
arbejde med en del 

løfte- eller 
bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er fysisk 

anstrengende

22 19 14 12



Hvad får de ældre medarbejdere til at gå?
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B6: Du skrev, at du forventer at forlade arbejdsmarkedet, når du er [svar fra A5] år. 
Vælg de grunde der kan have betydning for dette.
B6_1: Dårligt fysisk helbred (1) 18
B6_2: Dårligt psykisk helbred (2) 5
B6_3: At du ikke trives på arbejdspladsen (3) 9
B6_4: Det er almindeligt at man går på det alderstrin inden for dit arbejdsområde (4) 11
B6_5: Mulighed for at få efterløn (5) 20
B6_6: Mulighed for at få pension (6) 27
B6_7: Økonomiske overvejelser (7) 20
B6_8: Gode fratrædelsesvilkår på arbejdspladsen (8) 6
B6_9: Ønske fra ægtefælle (9) 7
B6_10: Ophør af ansættelse (10) 4
B6_11: Efter ønske fra arbejdspladsen (11) 2
B6_12: At du ikke længere vil kunne klare arbejdet (12) 25
B6_13: For at gøre plads til yngre medarbejdere (13) 11
B6_14: At du selv vil bestemme, hvad du skal foretage dig (14) 48
B6_15: At kunne få mere tid til fritidsinteresser (15) 43
B6_16: Ingen af ovenstående (16) 4

I arbejde
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B6: Du skrev, at du forventer at forlade arbejdsmarkedet, når du er [svar fra A5] år. 
Vælg de grunde der kan have betydning for dette.
B6_1: Dårligt fysisk helbred (1) 13 16 28 33
B6_2: Dårligt psykisk helbred (2) 5 5 4 6
B6_3: At du ikke trives på arbejdspladsen (3) 10 8 6 8
B6_4: Det er almindeligt at man går på det alderstrin inden for dit arbejdsområde (4) 11 11 9 11
B6_5: Mulighed for at få efterløn (5) 16 22 26 22
B6_6: Mulighed for at få pension (6) 29 27 24 22
B6_7: Økonomiske overvejelser (7) 24 19 15 9
B6_8: Gode fratrædelsesvilkår på arbejdspladsen (8) 7 6 4 4
B6_9: Ønske fra ægtefælle (9) 8 6 5 3
B6_10: Ophør af ansættelse (10) 5 4 3 3
B6_11: Efter ønske fra arbejdspladsen (11) 3 2 1 2
B6_12: At du ikke længere vil kunne klare arbejdet (12) 18 24 36 46
B6_13: For at gøre plads til yngre medarbejdere (13) 10 12 11 10
B6_14: At du selv vil bestemme, hvad du skal foretage dig (14) 56 49 36 24
B6_15: At kunne få mere tid til fritidsinteresser (15) 51 42 32 23
B6_16: Ingen af ovenstående (16) 3 4 4 3

Stående eller 
gående 

arbejde med 
en del løfte- 

eller 

Tungt eller 
hurtigt 

arbejde, som 
er fysisk 

anstrengend

Mest 
stillesiddend

e arbejde, 
som ikke 

kræver fysisk 

Mest 
stående eller 

gående 
arbejde, som 

ellers ikke 

Mest stillesiddende 
arbejde, som ikke 

kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, som 

ellers ikke kræver 
fysisk anstrengelse

Stående eller gående 
arbejde med en del 

løfte- eller 
bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er fysisk 

anstrengende



Hvad kan få de ældre medarbejdere til at blive?
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B7: Du skrev, at du forventer at forlade arbejdsmarkedet, når du er [svar fra A5] år. 
Vælg de grunde der kunne gøre, at du ville blive længere på arbejdsmarkedet. Hvis …
B7_1: ... arbejdet var mindre fysisk anstrengende (1) 16
B7_2: ... arbejdet var mindre psykisk anstrengende (2) 14
B7_3: ... arbejdstiden blev bedre tilrettelagt i forhold til dine behov (3) 34
B7_4: ... der var mulighed for længere ferier (4) 28
B7_5: ... der var mulighed for flere seniordage (5) 40
B7_6: ... der blev sat større pris på dit arbejde (6) 12
B7_7: ... ledelsen ønskede at jeg blev længere (7) 14
B7_8: ... du fik større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse (8) 12
B7_9: ... der var mindre krav til omstilling og forandring (9) 10
B7_10: ... der var større faglige udfordringer (10) 4
B7_11: ... der var opbakning fra ægtefælle/samlever/partner (11) 6
B7_12: ... dit helbred havde været bedre (12) 15
B7_13: ... dine muligheder for efter- og videreuddannelse var bedre (13) 5
B7_14: ... du fik betalt et uddannelsesforløb til at kunne varetage et andet job (ikke nødvendigvis på samme arbejdsplads)] (14)6
B7_15: ... det økonomisk bedre kunne betale sig (15) 29
B7_16: Ingen af ovenstående (16) 20

I arbejde



B7: Du skrev, at du forventer at forlade arbejdsmarkedet, når du er [svar fra A5] år. 
Vælg de grunde der kunne gøre, at du ville blive længere på arbejdsmarkedet. Hvis …
B7_1: ... arbejdet var mindre fysisk anstrengende (1) 3 12 38 51
B7_2: ... arbejdet var mindre psykisk anstrengende (2) 15 17 11 16
B7_3: ... arbejdstiden blev bedre tilrettelagt i forhold til dine behov (3) 39 33 26 24
B7_4: ... der var mulighed for længere ferier (4) 37 24 19 12
B7_5: ... der var mulighed for flere seniordage (5) 45 42 34 27
B7_6: ... der blev sat større pris på dit arbejde (6) 11 12 12 15
B7_7: ... ledelsen ønskede at jeg blev længere (7) 20 13 7 6
B7_8: ... du fik større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse (8) 12 13 9 10
B7_9: ... der var mindre krav til omstilling og forandring (9) 11 13 8 8
B7_10: ... der var større faglige udfordringer (10) 6 4 3 3
B7_11: ... der var opbakning fra ægtefælle/samlever/partner (11) 8 5 4 2
B7_12: ... dit helbred havde været bedre (12) 10 13 23 33
B7_13: ... dine muligheder for efter- og videreuddannelse var bedre (13) 5 6 4 5
B7_14: ... du fik betalt et uddannelsesforløb til at kunne varetage et andet job (ikke nødvendigvis på samme arbejdsplads)] (14)5 7 6 8
B7_15: ... det økonomisk bedre kunne betale sig (15) 31 27 26 21
B7_16: Ingen af ovenstående (16) 19 21 21 15

Mest 
stillesiddend

e arbejde, 
som ikke 

kræver fysisk 

Mest 
stående eller 

gående 
arbejde, som 

ellers ikke 

Stående eller 
gående 

arbejde med 
en del løfte- 

eller 

Tungt eller 
hurtigt 

arbejde, som 
er fysisk 

anstrengend

Mest stillesiddende 
arbejde, som ikke 

kræver fysisk 
anstrengelse

Mest stående eller 
gående arbejde, som 

ellers ikke kræver 
fysisk anstrengelse

Stående eller gående 
arbejde med en del 

løfte- eller 
bærearbejde

Tungt eller hurtigt 
arbejde, som er fysisk 

anstrengende



SeniorArbejdsLiv er støttet af TrygFonden. 

Projektleder og kontaktperson for 
medarbejderundersøgelsen:

Lars Andersen, lla@nfa.dk
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