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De ældre bliver længere på arbejdsmarkedet 

Middellevetiden stiger langt hurtigere end tidligere forventet. Den højere levetid 

sker først og fremmest i form af sund aldring – dvs., at de ekstra leveår udgøres af 

år med et godt helbred. Det er derfor helt natuligt, at seniorer bliver længere tid på 

arbejdsmarkedet. Samtidig er mange seniorers beskæftigelsesmuligheder gode, 

hvilket afspejles af, at deres beskæftigelse steget ganske betydeligt i de seneste år, 

jf. tabel 1. 

I 2014 er der i alt 285.000 personer over 60 år i beskæftigelse, hvilket svarer til 

godt hvert femte i aldersgruppen. De 60-64-årige tegner sig for over halvdelen af 

beskæftigelsen for de over 60-årige, men der er også et væsentligt beskæftigelses-

bidrag fra personer, der har nået folkepensionsalderen. Således er 76.000 personer 

i alderen 65-69 år i beskæftigelse i 2014. Personer i alderen 65-69 år er i langt 

overvejende grad deltidsbeskæftigede. 

Beskæftigelsesomfanget har for begge grupper været stigende siden 2000. Det skal 

bemærkes, at beskæftigelsesfremgangen for begge grupper har været understøttet 

af reformer. I de kommende år ventes beskæftigelsen at stige yderligere som følge 

af allerede vedtagne reformer, navnlig den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. 

En beskæftigelsesfremgang herudover vil kræve initiativer, der øger tilskyndelsen 

til at arbejde.  

 

Beskæftigelsen for 60-64-årige 

Der er betydelige beskæftigelsesmuligheder for seniorer på arbejdsmarkedet. De 

seneste års beskæftigelsesfremgang har i et betydeligt omfang været drevet af sti-

gende beskæftigelse blandt de 60-64-årige, hvis beskæftigelsesfrekvens er steget 

langt mere end for øvrige aldersgrupper i den erhvervsaktive alder, jf. figur 1. 

Aftale om en senere tilbagetrækning, 2011 har været medvirkende til at flere 60-64-årige 

fortsætter på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Personer født januar 1953 er 

Tabel 1 

Beskæftigelsen for personer over 60 år i 2000 og 2014 

 Personer 
Andel af aldersgruppen 

(pct.) 

 2000 2014 2000 2014 

 Aldersgrupper     

 60+ årige 144.000 285.000 14 21 

 Heraf 60-64- årige 80.000 161.000 31 48 

           65-69 årige 32.000 76.000 15 22 
 

 
 
Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger. 
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ikke omfattet af forhøjelsen af efterlønsalderen og kan gå på efterløn som 60-

årige. Deres beskæftigelsesfrekvens falder mærkbart efter de fylder 60 år i takt 

med, at de går på efterløn. Forhøjelsen af efterlønsalderen i de seneste år betyder, 

at personer født juli 1954 har en efterlønsalder på 61 år. Disse personer 

opretholder et stort set uændret beskæftigelsesomfang frem til de fylder 61 år, 

hvorefter deres beskæftigelse gradvis falder i takt med overgang til efterløn, jf. figur 

2. Samme tendens gælder for aldersgruppen som kan gå på efterløn som 61½ 

årige. I takt med at efterlønsalderen gradvis forøges til 62 år, kan der derfor 

forventes en fortsat markant stigning i beskæftigelsen for personer i alderen 60-64 

år. 

 

Beskæftigelsen for over 65-årige 

De forbedrede beskæftigelsesmuligheder gør sig ikke blot gældende for mange 60-

64-årige, men også for personer i folkepensionsalderen, jf. tabel 1. Den stigende 

beskæftigelse for personer, der har nået folkepensionsalderen kan også aflæses i 

deres gennemsnitlige erhvervsindkomst. Fx er den gennemsnitlige erhvervsind-

komst for en 68-årige over en længere årrække steget betydeligt, hvilket tyder på et 

stigende beskæftigelsesomfang, jf. figur 3. Beskæftigelsen blandt folkepensionister 

har i perioden været understøttet af reformer. I 2004 blev der indført mulighed 

for opsat folkepension, ligesom bundgrænsen for hvor høj erhvervsindkomst fol-

kepensionister kan have uden modregning i folkepensionen blev forøget fra 

30.000 kr. til 60.000 kr. årligt i 2011. Sænkningen af folkepensionsalderen fra 67 år 

til 65 år i 2004 reducerede isoleret set beskæftigelsesomfanget for de 65-66-årige. 

 

 

   

Figur 1 

Seniorerne har drevet de seneste års fremgang 

på arbejdsmarkedet (Ændring i beskæftigel-

sesfrekvens, 1. kv. 2013-1. kv. 2016) 

  

Figur 2 

Forhøjelse af efterlønsalderen har øget 

beskæftigelsesfrekvensen for de over 60-årige 

 

 
  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Potentialet for øget beskæftigelse blandt ældre understøttes af, at den forventede 

levetid er steget kraftigt i de seneste år. Siden indgåelsen af Velfærdsaftalen, 2006 er 

levetiden steget betydeligt mere end forventet. 60-årige kan i dag forvente at blive 

83½ år. I 2006 var det forventet, at en levealder på dette niveau først ville blive 

opnået i 2050. Levetidsstigningen ligger også over hvad der var forventet ved ind-

gåelsen af tilbagetrækningsaftalen i 2011, jf. figur 4.   

 

Figur 3 

Stigende erhvervsindkomst for de 68-årige 

tyder på, at flere folkepensionister arbejder 

ved siden af deres pension  

 

Figur 4 

Middellevetiden for en 60-årige stiger mere 

end tidligere forventet 

    

 

  
    Anm.: I figur 3 er erhvervsindkomst opgjort i 2017-prisniveau.    

    Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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