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International Retirement Migration (IRM) er den internationale betegnelse for det fænomen, at mennesker fra
forholdsvis velstående lande på den nordlige halvkugle vælger at flytte i forbindelse med deres pensionering. 

International Retirement Migration
(IRM) er den internationale betegnelse
for det fænomen, at mennesker fra
forholdsvis velstående lande på den
nordlige halvkugle vælger at flytte i for-
bindelse med deres pensionering. Ofte
ligger det nye bosætningsmål i sydli-
gere og varmere egne end der, hvor
man kommer fra. På dansk kaldes fæ-
nomenet pensionistmigration.

Inden for gerontologien er IRM et
forholdsvis nyt og mindre tema, men
flere får øjnene op for den stadigt sti-
gende gruppe af mobile, eventyrlystne
og grænseoverskridende pensionister,
hvis handlinger får betydning for er-
hvervsliv, forsikringsbranche, sund-
hedsvæsen, ejendomsmarked, lokale
økonomier og sågar globaliseringen.

Fænomenet startede i USA med pen-
sionister fra de nordlige stater, som
bosatte sig længere mod syd, især i
Florida, der er kendt som ”pensionist-
stat”. Men der findes også en anden
udbredt form for pensionistmigration,
nemlig snowbirds, dvs. nordamerikans-
ke pensionister, der overvintrer i de
varme ørkenstater Arizona og New
Mexico i campingbiler. Den nordameri-
kanske pensionistmigration overskrider
altså ikke - i modsætning til den euro-
pæiske - nationale grænser.

Et nyt amerikansk studie har fulgt en
gruppe pensionister, som er permanent
migreret til Mexico. Undersøgelsen ba-
seres på 211 spørgeskemaer besvaret
af 55+-årige amerikanere. De er fundet
via deres deltagelse i forskellige orga-
nisationer, noget der har betydning for
studiets resultater.
Pensionistmigranternes begrundelser
inddeles groft set i:

I ganske få studier inkluderes politiske
standpunkter, hvilket nogle migranter
nævner som årsag til flytningen. De er
da ofte præget af en højreorienteret
holdning; fx utilfredshed med udlæn-
dinge- og skattepolitik eller manglende
individuel frihed i hjemlandet (fx.
Blaakilde 2007). Mens der i ovennævnte
studie af amerikanere i Mexico omvendt
udtrykkes en ventreorienteret præget
utilfredshed med amerikansk politik,
kultur eller livsstil, hvor de adspurgte
giver udtryk for glæde over, at der er

Nyt fra videnskaberne: 
Mange forskellige typer pensionistmigranter

bedre sociale og menneskelige rammer
i Mexico.
Dette studie bekræfter gerontologiens
grundsætning: Generaliseringer bør
undgås, for aldring er kompleks - også
blandt pensionistmigranter.
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Studier bekræfter gerontologiens grundsætning:

Generaliseringer bør undgås, for aldring er kompleks - 

også blandt pensionistmigranter

- Bedre livskvalitet, især 
relateret til helbred

- Skønne og naturlige omgivelser
- Større fællesskabsfølelse
- Billigere levemuligheder


