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Tip nr. 1  
Få overblik over din arbejdskraft lige nu 
  
Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper: 
Medarbejdere i alderen 18 – 44 år 
Medarbejdere i alderen 45 – 54 år 
Medarbejdere i alderen 55 – 70 år 
  
Ud fra dette skal du forholde dig til to ting: 
 
Hvor mange over 55 år er sikker arbejdskraft lige nu? 
Er der nogen på 59+, som kan finde på at fratræde inden året er slut? 
  
Forhold dig til disse to spørgsmål og tag eventuelt en snak med de pågældende medarbejdere 
for at høre dem, hvor de selv mener, at de er om 1-3 år. 
 
Hvor mange af dem er egentlig dine nøglemedarbejdere i virksomheden?  
Tænk, hvis de forsvandt fra din virksomhed inden for den næste måned. 

Tip nr. 2  
Hvad vil der ske, når en vigtig medarbejder 
fratræder? 
  
Mange medarbejdere har kun 30 dages opsigelse, når de selv siger op. Det kan godt komme 
bag på ledelsen. Særligt ved de medarbejdere, som har arbejdet der gennem mange år, hvor 
det er en selvfølge, at de stadig kommer på arbejde hver dag. 
 
Vi hører ofte i virksomheder, at ledelsen fortæller, at medarbejderen pludselig kommer og 
fortæller, at de vil fratræde eller gå på pension. 
 
Har du i virksomheden sikret, at viden og erfaringer bliver overført til dem, som skal træde i 
stedet og overtage arbejdsopgaverne? 
 
Meget af den viden, der er opbygget gennem mange år, er investeret i kurser, erfaringer og 
kunderelationer, som ofte har stor værdi for din virksomhed.  
 



                                                                                                                  

Tip nr. 3  
Hvordan sikrer vi, at deres viden bliver i 
virksomheden? 
Viden og erfaring kan få stor betydning for omsætningen og for kunderne. Vi ser ofte ledere 
tage deres egne medarbejdere med sig videre til et nyt job hos konkurrenten. 
 
Det kan også få kunder til at følge med ledere og medarbejdere over til konkurrenten.  
 
Det kan også betyde, at kunder skifter leverandør, når deres kontaktperson forsvinder fra 
virksomheden. 
  
Det er god idé at have en samtale med disse medarbejdere, som du føler dig usikker  
på. Det kan være med til at sikre, at medarbejderne også er i virksomheden i de næste år. 
 
I de fleste overenskomster står der faktisk beskrevet, at medarbejderen og lederen kan forvente 
at få en 55+ samtale/seniorsamtale efter det fyldte 55+ år. Husker du det i din virksomhed? 

Tip nr. 4  
Hvordan kan du holde på kvalificerede 
medarbejdere? 
 
Det vi ser lige nu er, at mange virksomheder kommer til at mangle kvalificerede medarbejdere. 
Hvorfor så ikke fastholde og udvikle de medarbejdere, som du allerede har uddannet og ansat?  
- Alle de, som kender virksomheden, dens forretningsgange og produkter - fremfor, at du skal 
ud og søge nye medarbejdere og derefter uddanne dem. 
 
Typiske udtalelser fra ledere:  

• Hvorfor skal jeg nu gøre mere ud af vores samtale? 
• Vi har jo vores årlige MUS samtale 
• Vi taler sammen hver dag over frokostbordet  
• Hvorfor skal det nu være anderledes? 

  
Mange undersøgelser viser, at udvikling og arbejdsglæde ligger højt på top 10 listen på et godt 
arbejde. 
 
 



                                                                                                                  

Du kan f.eks  stille følgende spørgsmål: 
● Hvad gør dig glad ved at gå på arbejde? 
● Hvad kan gøre dig endnu gladere? 
● Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med i de næste 1 – 3 år? 
● Hvordan ønsker du at udvikle dig? 

 
Træn lederen i at blive bedre til at gennemføre en 55+ samtale, en seniorsamtale eller en Visuel 
Medarbejdersamtale, som kan gøre det endnu mere relevant at få talt om nuet og fremtiden i 
virksomheden. 

Tip nr. 5 
Hvordan får du mere arbejdskraft i din 
virksomhed 
De fleste virksomheder har tilpasset antallet af  ledere og medarbejdere i forhold til 
ordrebeholdningen. 
Hvad nu, hvis du får en stor ordre? Har du så de ledere og medarbejdere, som du skal bruge? 
 
Hvad vil der ske, når opsvinget kommer, og hvis dine kunder begynder at købe mere end du har 
forventet? Har du så det rigtige antal medarbejdere? Kan du så få den rigtige arbejdskraft? 
  
Det kunne ske, at en af dine konkurrenter fik nogle flere ordrer, og de så har brug for mere 
arbejdskraft.  
 
Måske konkurrenterne tager nogle af dine medarbejdere. Hvad vil der så ske for din 
virksomhed? 
  
Chancerne er stor for at få flere ordre er der og derved kommer du til at mangle kvalificeret 
arbejdskraft, og at du kan miste ordre på grund af den manglende arbejdskraft. 
 

Tip nr. 6 Hvordan gør du din virksomhed 
mere attraktiv? 

Det kan du f.eks. ved at indføre Employer Branding i din virksomhed.  
Employer Branding er en strategisk tilgang til at gøre dine medarbejdere til ambassadører for 
din virksomhed. Har de en god og attraktiv arbejdsplads fortæller de også om det, hvilket gør 
din virksomhed mere attraktiv for potentielt nye medarbejdere. 
 
Dine medarbejdere taler måske allerede godt om virksomheden, men ved at give dem bl.a. 



                                                                                                                  

anerkendelse og mulighed for udvikling, vil deres engagement for virksomheden også stige, 
hvilket er et skridt på vejen til at gøre dem til ambassadører. 
Bare sådan noget som anerkendelse og udvikling ligger højt på top 10 listen over ønsker for et 
godt arbejdsliv. 
 
Mange ansøgere ser på, om virksomheden klarer sig godt i markedet og har en godt renommé 
både som arbejdsplads og produkter som opfylder regler om økologi, miljø, 
udviklingsmuligheder, stresshåndtering og arbejdsglæde. 
I nogle virksomheder fokuseres på personlig performance og personlig udvikling. 
Medarbejderen skal kunne arbejde med frihed under ansvar og selv træffe sine beslutninger. 
Der sættes også pris på at kunne netværke professionelt og sørge for at bringe sig selv i spil. 
Det handler ofte at bare kunne gå i gang i stedet for at vente. 
 
Det får stor betydning, at der tages hensyn til alle aldersgrupper, fordi de unge også bliver 
ældre. Det viser, at virksomheden ikke kun tænker i nutiden, men også på fremtidens som en 
attraktive arbejdsplads.  
   
Ved en mere attraktiv arbejdsplads kan du være med til at skabe mere glæde og derved mere i 
omsætning. Det kan skabe mere arbejdsglæde for både dig selv og din virksomhed. 
 

Tip nr. 7  
Hvordan bliver vi bedre til 55+ samtaler? 

 
Hvis dine ledere har brug for træning, findes der muligheder for at blive uddannet i at 
gennemføre en 55+ samtale eller en MUS samtale.  
 
Så, der er mange muligheder for at undgå, at de dygtige medarbejder fratræder.  
Hvornår har dine ledere og medarbejdere sidst været på kursus i samtaler?-  og har du tænkt 
på at udskifte din MUS og seniorsamtale til noget mere tidssvarende?  
 
Sådan er der mange spørgsmål, som man kan stille HR og ledelse for at blive en mere attraktiv 
arbejdsplads. 
  

● Hvordan kan det få betydning for din virksomhed? 
  
Det kan måske betyde, at du kan tiltrække flere medarbejdere, særligt, når der er mange ældre, 
som går på pension og der mangler flere unge. 
  
Mange 55+’ere rundt i virksomheder går faktisk nogle og er utrygge i deres ansættelse, fordi de 
frygter, at der er dem, som skal fyres eller skal fratræde næste gang, der sker en 
omstrukturering i virksomheden. Frygten skaber stress og nedsat arbejdsglæde for mange. 
  



                                                                                                                  

Derfor er det en god idé at tage vare på aldersgruppen og udtrykke, at der sættes pris på de 
opgaver, der udføres af 55+’erne. 
  
Dette kan være med til, at du fastholder og udvikler dine 55+ medarbejdere og derved 
nedsættes stress og manglende engagement. 
  
Du kan også gennemføre en undersøgelse på de unge medarbejdere, hvordan de sætter pris 
på deres ældre kollegaer og hvor meget, at de unge bruger dem i hverdagen. 
  
Du vil blive overrasket over, hvad deres svar er. 

Tip nr. 8  
Har du hørt, hvad MENTOR begrebet 
betyder? 
  
En mentor er en der videregiver sine erfaringer og viden til andre (mentees). En mentor kan 
også være en person, som kan være op i årene og som har været i virksomheden i mange år. 
Den viden og erfaring, som denne mentor har, kan evt. deles med de unge og de nyansatte 
medarbejdere. 
 
Målet kunne være at skabe en hurtigere integrering af de nye medarbejdere, således at de 
hurtigere kommer på samme niveau, som resten af medarbejderne i virksomheden, og derved 
blive hurtigere til at indgå et team og gennemfører de mange forretningsgange og derved blive 
mere produktiv på kortere tid. 
  
Der kan højt sandsynligt spares meget tid og penge på det. De unge og de nye medarbejdere 
vil sikkert gerne have en, som de kan spørge og sparre med. 
 
 

Tip nr. 9  
Kan du få refunderet nogle af de timer, som 
bruges på 55+ kurser? 
 
Ja, der findes faktisk jobrotationsmidler, som kan give et væsentligt tilskud til at gennemføre et 
projekt i din virksomhed.  
 
Jobrotationsmidler kan ansøges og du kan få vikarer til andre opgaver i virksomheden, som kan 



                                                                                                                  

dække de timer, hvor lederen og medarbejderen er på kursus. 
 
FirmaPlus giver dig mulighed for at kunne administrere løsninger for jobrotation din virksomhed  

 

Tip nr. 10  
Hvordan får jeg udarbejdet en ny 55+ politik 
til virksomheden? 

  
Ved at gennemføre et 55+ forberedelseskursus, kan deltagerne udarbejde et udkast til en 
anderledes ny eller et tillæg til den bestående 55+ politik eller seniorpolitik for virksomheden. 
  
Bliver alle hørt i gruppen? Ja, alle de som deltager kan give udtryk for deres ønsker og det kan 
samles og præsenteres for ledelsen. 
 
Siden kan SU** eller MED** forhandle videre om den endelige ordlyd af politikken. 
 
** Samarbejds- og/eller MED -udvalget er sammensat af ledelsesrepræsentanter, 
tillidsrepræsentanter og/eller medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdslederrepræsentanter 

Bonus Tip 
Hvor mange kroner kan virksomheden spare 
ved at fastholde 55+’erne?   
 
Vi har beregnet, at virksomheden kan spare i gennemsnit 235.000 kr. - 500.000 kr. for hver 
leder eller medarbejder, som bliver længere på arbejdspladsen. 
 
Et godt tip vil være at beregne, hvor mange ledere og medarbejdere, som virksomheden 
udskifter p.a. og gange det med 235.000 kr. og 500.000 kr. pr. stk.  
 
Størrelsen er afgørende efter uddannelse og lønforhold. 
Så kan du se, hvor mange penge, at du kan spare. Du kan også se, hvor mange penge, som 
kan bruges til udvikling i stedet. 
 
Lignende beregning kan FirmaPlus hjælpe med det. 
 
Det var de 10 tips.  



                                                                                                                  

Vi håber, at nogle af tipsene passer til din virksomhed og på denne måde skabe mere glæde og 
drift for din virksomhed. 
 
 
Det handler bare alt sammen om mennesker 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 


