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Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen i Danmark blevet
knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv
eller et livsindhold med mening, når der stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked. Strukturen på
arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes muligheder for at være med – også i en

høj alder. Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen på
arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked med en løsere og mere flydende struktur. Hvordan vil seniorerne passe ind

i den udvikling? Og hvordan er deres ønsker til resten af et forhåbentligt langt, aktivt liv? I ti
portrætinterviews fortæller blandt andre Nina Smith, Bo Netterstrøm og Svend Åge Madsen om deres liv, og

giver deres faglige og personlige bud på udfordringer og muligheder i seniortilværelsen.
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