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Demografisk udvikling i DK – 100 år

Danmarks Statistik, 2021



Ageism

Global Report on Ageism, WHO 2021

Ageism defineres som måden vi tænker, 
føler og opfører os overfor andre
mennesker baseret på alder.  

Ageism kan være rettet mod én selv, kan
komme fra interpersonelle relationer
og/eller kan være institutionel.



Oplevet diskrimination pga. alder, køn eller etnicitet (europæisk
undersøgelse)
- Alder, køn og etnicitet = første kategoriseringer ved møde med nyt menneske

Global Report on Ageism, WHO 2021



Oplevelse af diskrimination mod folk 55+ år i 25 EU lande

Global Report on Ageism, WHO 2021



Arbejdspladsen og rekruttering

Negative aldersstereotyper om ældre hos
rekrutteringsmedarbejdere, og på arbejdspladsen generelt, har
negativ effekt på ældre ansøgeres muligheder for ansættelse samt
på deres muligheder for uddannelse, udvikling og forfremmelser
på arbejdspladsen.

(Fasbender et al., 2017)(Weber et al., 2019)
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Andersen et al.: SeniorArbejdsLiv – Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark. 
Tidsudvikling fra 2018 – 2020. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021

https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=4764a913-ecef-4433-9ff9-8fda0f95aa03
https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=4764a913-ecef-4433-9ff9-8fda0f95aa03


Den offentlige debat

Studier af sociale medier (Twitter) har vist, at kommunikationen her er
med til at understøtte de negative diskurser om alder og ældre, og at 
ældre voksne fremstilles som en magtesløs, sårbar og homogen gruppe, 
og at alderdom anses for at være problematisk. Desuden anses aldring
som noget, man er nødt til at modsætte sig, forsøge at bremse eller
forsøge at forklæde (Makita et al., 2021). 

Sammenhæng mellem forekomsten af nyhedsmediernes beskrivelser af
ældre medarbejderes problematiske helbredsstatus og en forøgelse af
antallet af anmeldelser af aldersdiskrimination (forsinket med ca. 2 
kvartaler) (Kroon et al., 2019). 



Kommunikation om alder på Facebook

Analyse af al kommunikation på 68 udvalgte
sider fra 2007 til 2020

Formål: At undersøge de udbredte
fortællinger om alder og ældre personer samt
mulige konsekvenser af disse fortællinger

Temaer: Økonomi, Rettigheder, Sundhed, 
Politik, Samfundsbidrag samt Os vs dem.

Debattører: Folk, der gerne vil tale “de 
ældres” sag
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Skriv det første ord du tænker på, når du hører ordet “gammel”

31/01/2022 10



31/01/2022 11



Stereotyper
Positive kan være lige så
diskriminerende som
negative 

Global Report on Ageism, WHO 2021



Konsekvenser af ageism
• Fysisk sundhed: Der ses en sammenhæng mellem oplevet ageism og 

tilbøjelighed til at spise usundt, ikke følge anbefalinger for medicinindtag, have 
overforbrug af alkohol og rygning. Samtidig mindre sandsynlighed for at komme 
sig over alvorlig sygdom og signifikant kortere levetid. 

• Mental sundhed: Sammenhæng med forekomst af depression og nedsat
kognitiv performance. 

• Sociale relationer: Sammenhængende med dårligere livskvalitet samt dårligere 
sociale relationer og social isolation.

• Arbejdsevne: Negative stereotyper om ældre medarbejdere har negativ
indflydelse på arbejdsengagement og motivation samt er sammenhængende
med større grad af intention om tilbagetrækning og opsigelse. Desuden
negativ påvirkning på medarbejderens orientering mod videreuddannelse,
videreudvikling og forfremmelse. 

(Weber et al., 2019) (Chang et al., 2021)
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Hvad kan gøres?

WHO anbefaler 3 strategier til reduktion af ageism (WHO 2021):

1. Politikker og love

2. Uddannelsesmæssige Interventioner

3. Intergenerationelle Interventioner (relationer på tværs af aldersgrupper)



Spørgsmål eller kommentarer?
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