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Vi bor i dag mere etnisk blandet end for 20 år siden
I dag bor befolkningen i Danmark mere etnisk
blandet, end tilfældet var omkring år 2000. Til
gengæld bor vi mere adskilt, når det gælder
indkomst.

mark i perioden 1985-2019. Analysen er baseret på en
inddeling af Danmark i 8.358 boligområder. (Se også
faktaboks: ’Danmark inddelt i boligområder’.)
Figur 1 viser, at danskerne i dag bor mere indkomstmæssigt adskilt end tidligere. Figuren viser den såkaldte
’boligmæssige segregering’ (opdeling i adskilte enheder)
for tre udvalgte år, som er målt ved det såkaldte D-indeks og I-indeks.

Vi bor i dag mere etnisk blandet end for to årtier siden,
men samtidig mere indkomstmæssigt adskilt. Det er
konklusionen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der i samarbejde med forskere fra VIVE og
Aarhus Universitet har analyseret bosætningen i Dan-

HVORDAN KLARER
DE ÆLDRE SIG PÅ
ARBEJDSMARKEDET?
Figur 1. Den boligmæssige segregering (D- og I-indeks), 1985/87-2019

Figur XX. Boligmæssig segregering i relation til indkomst og etnisk oprindelse i tre udvalgte år
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Hvordan klarer de ældre sig på
arbejdsmarkedet?1
Naeim Samandari og Jan Rose Skaksen, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

1. Introduktion
De ældre udgør en klart voksende andel af befolkningen, og det er derfor særdeles interessant, hvordan
de klarer sig på arbejdsmarkedet. Årsagen til den voksende ældreandel er, at fertiliteten i mange år har
været relativ lav, og dertil kommer, at levetiden har været voksende. I den økonomiske politik har der
derfor været meget fokus på, at de ældre skal forblive aktive på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere.
Det har bl.a. betydet, at mulighederne for tilbagetrækning før pensionsalderen gennem
efterlønsordning o.lign. er blevet væsentligt forringet. Et er dog at indrette pensionssystemet og
mulighederne for tidlig tilbagetrækning på en måde, der gør det mere attraktivt for de ældre at forblive
på arbejdsmarkedet, men noget andet er, hvordan arbejdsmarkedet tager imod de flere ældre. I denne
artikel ses der netop på dette: hvordan klarer de ældre sig på arbejdsmarkedet set i lyset af, at de udgør
en voksende andel af arbejdsstyrken?
Mere specifikt er hovedspørgsmålet i det følgende, om den større andel af ældre på arbejdsmarkedet
har forringet løn- og beskæftigelsesmulighederne for de ældre, der er på arbejdsmarkedet? Der er i det
mindste to forhold, der peger i retning af, at det kan forventes at være tilfældet. For det første, hvis de
ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet reelt er forskellige typer af arbejdskraft, vil et større
udbud af ældre i forhold til yngre kunne sænke lønnen til ældre i forhold til yngre (se fx Böheim og Nice,
2019). For det andet kan der være en sammensætningseffekt for de ældre i retning af, at når en større
andel af de ældre forbliver på arbejdsmarkedet, vil det betyde at mindre produktive ældre i højere grad
forbliver på arbejdsmarkedet end tidligere. Det vil ske, hvis der er en tendens til, at de mindst
produktive ældre forlader arbejdsmarkedet først. Begge forhold vil tendere imod at forringe løn- og
beskæftigelsesmulighederne for den gennemsnitlige ældre på arbejdsmarkedet.
Der kan dog også være forhold, der gør, at der ikke opstår et nedadgående pres på lønnen til ældre,
selvom de udgør en voksende andel af beskæftigelsen. Der kan således være en øget efterspørgsel efter
de ældres arbejdskraft, hvis virksomheder f.eks. tilpasser investeringer og produktion til den ændrede
sammensætning af arbejdsmarkedet (se fx Dustmann og Glitz, 2015). Det er således et empirisk
spørgsmål, hvordan forholdene for de ældre har udviklet sig, og i det følgende analyseres det, hvordan
de ældres løn, beskæftigelse og karriere har udviklet sig. En sådan analyse vil også give en indikation af,
hvad der kan forventes i de kommende år, hvor de ældre aldersgrupper vil udgøre en endnu større
andel af beskæftigelsen.
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Vi vil gerne takke vores studentermedarbejder Mikkel Büchler Henriksen for særdeles effektiv assistance.
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Til analysen anvendes registerdata fra Danmarks Statistik. Demografiske data fås via
befolkningsregistret, BEF, økonomiske indikatorer for bl.a. beskæftigelse via den registerbaserede
arbejdsstyrkestatistik, RAS, højst fuldførte uddannelse via uddannelsesregistret, UDDA, timelønninger
via lønstatistiksregistret, hhv. LON og LONN, samt årlige disponible indkomster via indkomstregistret,
IND.
Resten af artiklen er struktureret på følgende måde. I afsnit 2 beskrives de demografiske ændringer og
udviklingen i de ældres andel af beskæftigelsen. I afsnit 3 er der en gennemgang af, hvad den
eksisterende forskning siger om sammenhængen mellem løn, produktivitet og alder. I afsnit 4 ses der på
udviklingen i de ældres beskæftigelse, og i afsnit 5 analyseres lønudviklingen. I afsnit 6 ses der på de
ældres karriere som ledere, og i afsnit 7 er der en kort konklusion.

2. De demografiske ændringer
I figur 1 vises udviklingen i, hvor stor en andel de ældre udgør af den voksne befolkning (dvs. af
befolkningen på 20 år og derover) fra 1990 og frem til 2059. For perioden fra 2022 og frem til 2059 er
der tale om en befolkningsfremskrivning2, men en sådan fremskrivning kan foretages med relativ stor
præcision, idet de der bliver ældre i løbet af denne periode allerede er født.3
Figur 1. Aldersgruppers andel af befolkningen over 20 år
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Kilde: Danmarks Statistik.

Det ses, at i den første del af perioden - dvs. 1990 til 2000 - er det især andelen af de 50-59-årige, der
vokser. Derefter følger der store stigninger i andelen af de øvrige aldersgrupper med forskydninger på
ca. 10 år. Andelen af 60-69-årige vokser især mellem 2000 og 2010, mens andelen af 70-79-årige vokser

2

Se Danmarks Statistik.
Der er naturligvis usikkerhed om, hvor gamle de ældre bliver, ligesom der er usikkerhed om, hvor mange der
fødes, hvilket er afgørende i forhold til befolkningstallet.
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kraftigt frem til 2020. I de kommende 10 år fra 2020 til 2030 er det især blandt de 60-69-årige og de 8089-årige, at der vil være en voksende andel.
Der er to årsager til, at de ældre udgør en voksende andel af befolkningen. Den ene er, at den
forventede levetid har været voksende. I 1960 var den forventede levetid 74 år for kvinder og 70 år for
mænd. I 2020 er den forventede levetid vokset til 84 år for kvinder og 80 år for mænd (tallene kan findes
i Statistikbanken, Danmarks Statistik). Dvs. den forventede levetid er vokset med ca. 2 måneder om året
siden 1960. Den anden årsag er, at fertiliteten har været lav i mange år, og siden slutningen af 60’erne
har den været under den såkaldte erstatningsrate, der er fertiliteten, der giver en konstant befolkning,
når der ses bort fra migration. Når fertiliteten er mindre end erstatningsraten, er der således en tendens
til, at de yngre generationer bliver mindre i forhold til de ældre.
De ældre udgør ikke blot en voksende andel af befolkningen, de udgør også en voksende andel af de
beskæftigede. I figur 2 vises udviklingen i beskæftigelsesandele for de 50-59-årige og de 60+-årige fra
1980 og frem. Beskæftigelse følger definitionen fra Danmarks Statistik og inkluderer alle, som er i
arbejde uafhængigt af timetal. De ikke-beskæftigede, består derfor af arbejdsløse og dem udenfor
arbejdsstyrken. Det ses, at de 50-59-årige udgør en voksende andel af de beskæftigede fra slutningen af
80-erne og frem, mens de 60+-årige udgør en voksende andel fra slutningen af 90-erne og frem.
Figur 2. Aldersgruppers beskæftigelsesandele

Kilde. Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik
Note: Jf. Danmarks Statistik er der databrud i hhv. 2003 og 2008 for beskæftigelsestallene i den registerbaseret
arbejdsstyrkestatistik (RAS). Se evt. Danmarks Statistik (2020) eller Skaksen et. al. (2019, p. 15) for yderligere detaljer.
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3. Løn, produktivitet og alder – hvad er den forventede
sammenhæng?
Virksomheder vil som udgangspunkt kun ansætte medarbejdere, der bidrager med en værdi
(produktivitet), der som minimum svarer til den løn, de skal have. Derfor er der en forventet
sammenhæng mellem medarbejderes produktivitet og deres løn, og i den mest forsimplede udgave af
økonomisk teori svarer lønnen præcist til medarbejdernes produktivitet. I praksis er der dog andre
forhold, der kan spille ind på lønstrukturen. I Lazear (1979) er det f.eks. beskrevet, hvordan man kan
forvente, at yngre medarbejderes løn er lavere end deres produktivitet, mens ældre medarbejderes løn
er højere. Det skyldes, at virksomheder ikke har fuld information om nyansattes produktivitet, og de
tilbyder dem derfor en relativ lav løn. De nyansatte medarbejdere accepterer dette i forventning om, at
de senere får en løn, der overstiger deres produktivitet. En anden årsag til, at lønninger og produktivitet
ikke nødvendigvis følges helt tæt er, at der er andre typer af aflønninger, f.eks. jobsikkerhed, ud over
selve lønnen (se Hamermesh, 1977), eller det kan være, at medarbejdere i en virksomhed generelt set
får lavere løn end værdien af det, som de producerer. I dette tilfælde er lønningerne i højere grad et
spørgsmål om forhandling mellem virksomhed og medarbejdere (se f.eks. Manning, 2003).
Hvis der ses på sammenhæng mellem produktivitet og alder, er der forhold, der tenderer imod at gøre
medarbejdere mindre produktive med alderen, men der er også forhold, der trækker i modsat retning
(se f.eks. McDaniel et. al., 2012). Den fysiske kapacitet af ansatte bliver således mindre med alderen,
idet folks muskelmasse er aftagende. Den mentale kapacitet falder også i forhold til visse typer af
aktiviteter. Det gælder især aktiviteter, hvor ny information skal håndteres hurtigt (se f.eks. Christensen,
2022). Til gengæld har ældre medarbejdere mere erfaring, som de kan udnytte i aktiviteter, hvor den
viden, der udnyttes, er relativ stabil. Hvorvidt medarbejdere bliver mere eller mindre produktive med
alderen er derfor et empirisk spørgsmål, og det kan variere mellem forskellige typer af job.
Der er en ret omfattende litteratur, der netop ser empirisk på sammenhængen mellem alder på den ene
side og løn og produktivitet på den anden side, se f.eks. litteraturgennemgangen i Van Ours og
Stoeldraije (2010). Der er forskellige studier, som kommer frem til ret forskellige resultater, men
overordnet set peger en del i retning af, at løn og produktivitetsudviklingen bliver mere afdæmpet fra
midten af 40’erne og fremefter. Der er også en del studier, der peger i retning af, at det i mindre grad er
lønudviklingen end produktivitetsudviklingen, der bliver afdæmpet. Dvs. i overensstemmelse med
hypotesen i Lazear (1979), så vil lønnen ligge over produktiviteten for de ældste grupper på
arbejdsmarkedet.
I Allen (2019) refereres der til otte studier omkring aldring og produktivitet. I fem af studierne ses der
på, hvordan alderssammensætningen i virksomheder påvirker produktiviteten i virksomhederne. To
studier (der anvender henholdsvis tyske og israelske data) konkluderer, at virksomheder, der har en
højere andel af ældre medarbejdere, har en højere produktivitet end andre virksomheder. To andre
studier (der anvender amerikanske data) finder omvendt, at produktiviteten er lavere i virksomheder,
der har en højere andel af ældre medarbejdere. Det sidste studie (der anvender østriske data) finder
ikke nogen sammenhæng mellem alderssammensætning og produktivitet. En mulig forklaring på disse
meget forskellige resultater er, at der er forskellige årsager bag en given aldersfordeling i
4

virksomhederne, og det kan også være institutionelle eller kulturelle forhold i forskellige lande, der giver
anledning til forskellige resultater. Hvis en ældre medarbejderstab i højere grad skyldes træghed i
tilpasningen i medarbejderstaben end aktive tilvalg, vil det for eksempel trække i retning af, at mange
ældre medarbejdere giver anledning til en lavere produktivitet. Det gælder i mindre grad, hvis en ældre
medarbejderstab er udtryk for et aktivt tilvalg.
I Allen (2019) henvises også til et studie af Maestas m.fl. (2016), der ser på, hvordan
arbejdsproduktiviteten varierer over stater i USA set i sammenhæng med andelen af befolkningen, der
er over 60 år. De finder her, at BNP pr. capita vokser langsommere i stater, hvor en relativ stor andel af
befolkningen er over 60 år.

4. De ældres beskæftigelse
Lønudviklingen blandt ældre skal ses i sammenhæng med udviklingen i de ældres beskæftigelse, idet de
i mindre grad er i beskæftigelse end personer i 30’erne og 40’erne. Det er der flere årsager til. For det
første vil mange ældre vælge at gå på pension for at have nogle år i slutningen af livet, hvor de er
udenfor arbejdsmarkedet. Hvornår man præcist trækker sig ud af arbejdsmarkedet, vil i høj grad være
påvirket af de institutionelle rammer, der ligger omkring pensionsalder og muligheder for tidlig
tilbagetrækning som fx efterløn. For det andet kan der være helbredsmæssige årsager eller lignende,
der gør det nødvendigt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
I denne artikel defineres ældregruppen på arbejdsmarkedet, som personer over 50 år, og der vil kun
fokuseres på personer, der har været erhvervsaktive indtil de nåede 50-års alderen. Da der kan være
midlertidige årsager til, at en person ikke er i beskæftigelse i et konkret år, vil vi mere præcist definere
erhvervsaktive som personer med en positiv lønindkomst i mindst et af årende, da de var mellem 45 og
50 år.
De ældres tilbagetrækningsmønster og lønudvikling kan naturligvis være ændret over tiden. Et vigtigt
formål med denne artikel er netop at analysere, hvorvidt det er tilfældet, set i lyset af den store stigning
i andelen af ældre på arbejdsmarkedet. Der vil derfor blive fokuseret på fire kohorter af ældre på
arbejdsmarkedet:
Kohorte 1: Personer født i årene 1945-1949 (er 50 år mellem år 1995 og år 1999).
Kohorte 2: Personer født i årene 1950-1954 (er 50 år mellem år 2000 og år 2004).
Kohorte 3: Personer født i årene 1955-1959 (er 50 år mellem 2005 og 2009).
Kohorte 4: Personer født i årene 1960-1964 (er 50 år mellem 2010 og 2014).
De ældre vil så vidt muligt blive fulgt fra de er 50 år, og frem til de er 70 år, men da dataperioden slutter
i 2019, er det dog kun den første kohorte, der kan følges hele vejen, til de er 70 år. Det vigtige i forhold
til det efterfølgende er, at de ældre udgør en voksende andel af arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at de
senere kohorter er ældre (over 50 år) på et arbejdsmarked med langt flere ældre, end tilfældet er for de
første kohorter. I 1995 udgjorde de 50+ årige således 43 procent af befolkningen over 20 år, men denne
andel er i 2019 vokset til 54 procent (se også figur 1).
5

I figur 3 vises udviklingen i beskæftigelsesfrekvenserne for de 4 kohorter.
Figur 3. Beskæftigelsesfrekvens for hhv. mænd og kvinder ml. 50-70 for 5-årige kohorter
(a) Kvinder

(b) Mænd

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik

For alle 4 kohorter er beskæftigelsesfrekvensen faldende fra 50-års alderen og frem. Selvom der tages
udgangspunkt i personer, der havde positiv lønindkomst mellem 45 og 50 år, er
beskæftigelsesfrekvensen allerede noget under 1 ved 50-års alderen. Udviklingen frem til 60-år er meget
ens for de 4 kohorter. Fra 60 år og frem opstår der til gengæld en markant forskel, som bl.a. afspejler
mulighederne for at gå på efterløn. For personer i kohorte 1 var efterlønsalderen 60 år, og det var den
også for de fleste i kohorte 2.4 I kohorte 3 har det, afhængig af det præcise fødselsår, været muligt at gå
på efterløn som 62-årig, 62 ½-årig eller som 63-årig. Efter faldet ved efterlønsalderen er der et jævnt
fald. Der er dog en tydelig tendens til, at beskæftigelsesfrekvensen forbliver højere, jo senere en kohorte
der er tale om for alle aldre efter 60-års alderen. Dvs. den udskudte efterlønsalder for de senere
kohorter betyder ikke, at de senere kohorter blot indhenter de tidligere kohorter ved deres
efterlønsalder.
Der er en vis forskel på mænd og kvinder, idet mænd i 60’erne i noget højere grad end kvinder forbliver
på arbejdsmarkedet.
Uddannelse har en stor betydning for, hvorvidt man bliver i beskæftigelse. I figur 4 vises derfor
udviklingen i beskæftigelsen for seks forskellige uddannelsesgrupper, baseret på Danmarks Statistiks
definition af højest fuldførte uddannelse.

4

Personer født senest 2.halvår 1953 kunne gå på efterløn som 60-årig. Personer født i 1. halvår 1954 kunne som
60 1/2 -årige, og dem der er født i 2. halvår kunne som 61-årige.
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Figur 4. Udviklingen i beskæftigelsesfrekvens opdelt på uddannelsesgrupper
(a) Kvinder

(b) Mænd

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik
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Det ses, at der er en ret klar sammenhæng imellem uddannelsesniveau, og i hvor høj grad man forbliver
i beskæftigelse i 50’erne og 60’erne. Personer med længere uddannelser bliver i højere grad på
arbejdsmarkedet.
Fra figuren ses det, at for de kohorter, der kan følges op i 60’erne er beskæftigelsen højere for de
seneste kohorter – bortset for personer med en lang videregående uddannelse.
Der er en forholdsvis tæt sammenhæng mellem uddannelsesniveau og løn, men lønen er et mere
direkte udtryk for produktiviteten på arbejdsmarkedet. I figur 5 er de beskæftigede derfor inddelt i
deciler opgjort efter gennemsnit af deres timeløn som 48-årig og 49-årig. Dvs. i første decil indgår de 10
procent beskæftigede med lavest timeløn som 48-49-årig, og i 10. decil de 10 procent med højest
timeløn. Tilsvarende for de øvrige deciler. I de følgende aldre er det opgjort, hvor stor en andel dem i de
oprindelige deciler udgør af beskæftigelsen i den pågældende aldersgruppe.
Figur 5. Fordelingen af de beskæftigede efter deres placering i timelønsdeciler som 48-49-årige
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Kilde: Egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik

Det ses, at frem til 60-års alderen er fordelingerne meget stabile. Dvs. der er stort set den samme
tendens til at forblive i beskæftigelse for lavtlønnede som for højtlønnede. Efter 60-års-alderen er der en
tendens til, at de højtlønnede i lidt højere grad end de lavtlønnede forbliver i beskæftigelse. Det gælder
især for de ældste kohorter. For den yngste kohorte, hvor der er oplysninger op i 60’erne (dvs. kohorten
1955-59) er fordelingen over løndecilerne meget stabil helt frem til 64-års alderen for mænd og 63 årsalderen for kvinder.
En del af de beskæftigede ældre er i deltidsjob, og spørgsmålet er om den større deltagelse af de ældre
på arbejdsmarkedet til gengæld betyder, at en større andel af de ældre arbejder deltid. I figur 6 vises
udviklingen for den andel af beskæftigede mænd og kvinder, som er i fuldtidsbeskæftigelse – resten er i
deltidsbeskæftigelse.

9

Figur 6. Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse opdelt på uddannelsesgrupper
(a) Kvinder

(b) Mænd

Kilde: Egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik.
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Kvinder er i lidt mindre grad i fuldtidsbeskæftigelse end mænd, og personer med længerevarende
uddannelser er i højere grad i fuldtidsbeskæftigelse end kortuddannede. For både mænd og kvinder
gælder, at andelen, der er i fuldtidsbeskæftigelse, er ret konstant frem til ca. 60-års alderen, hvorefter
flere og flere går på deltid. Der er en tendens til, at der er flere i de seneste kohorter, der er på fuldtid,
end i de tidligste – og det gælder især for kort uddannede kvinder. Dvs. der er ikke noget, der peger i
retning af, at der er voksende brug af deltid blandt de seneste kohorter – hvis noget, så er der en svag
tendens til det modsatte.
Vi kan overordnet konkludere, at der er en ret klar tendens til, at de ældre i højere grad er i
beskæftigelse end tidligere. Den eneste undtagelse er for personer med lang videregående uddannelse,
hvor den ældste kohorte (1945-49) i lidt højere grad er i beskæftigelse i 60’erne end den efterfølgende
kohorte. Noget af udviklingen skyldes ændringer i muligheden for efterløn, men der er også en tendens
ud over, hvad der kan tilskrives efterlønnen. Det er i lidt højere grad de højtlønnede end de lavtlønnede,
der forbliver i beskæftigelse med alderen. Det er dog først oppe i 60’erne, at der er en væsentlig forskel
mellem højtlønnede og lavtlønnede. Den større tendens til beskæftigelse er ikke blevet fulgt af en større
tendens til at arbejde på deltid. Hvis noget, er der en tendens til, at de seneste kohorter af især kvinder i
mindre grad arbejder på deltid.

5. Lønudvikling for aldersgrupper over 50 år
For de fleste er timelønnen voksende over tiden. Det skyldes ikke mindst, at der er inflation samt en
generel produktivitetsudvikling, der løfter lønniveauet i økonomien. Når man analyserer lønudviklingen,
er det derfor vigtigt, hvordan lønningerne deflateres. Da vi i denne artikel især er interesseret i
lønudviklingen for de ældre i forhold til andre grupper på arbejdsmarkedet – dvs. de relative lønninger –
vil lønningerne blive deflateret med lønindekset fra ADAM-modellen. Dette indeks viser udviklingen i
den gennemsnitlige timeløn for arbejdere i industrien, inkl. ATP-bidrag. Vi anvender dette indeks, da det
er det eneste mål for gennemsnitlig timeløn, der går helt tilbage til 1980, og som er konsistent over tid
(dvs. uden databrud eller andre ændringer i opgørelsesmetoden siden 1980).
I figur 7 er vist udviklingen i den deflaterede gennemsnitstimeløn for de fire kohorter indekseret ved 50år – opdelt på køn og uddannelseslængde. Det er her vigtigt at understrege, at der ses udelukkende på
personer, der har været i beskæftigelse som 45-50-årige.
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Figur 7 – Lønuviklingen for de 4 kohorter deflateret med ADAM lønindeks, indeks 100 ved 50 år
(a) Kvinder

(b) Mænd

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Det ses, at der er en klar tendens til, at timelønninger falder med alderen. Det ses også, at bortset fra
personer med lang videregående uddannelse, falder lønningerne mere kraftigt med alderen for den
tidligste kohorte end for den efterfølgende – og lønnen falder endnu mindre med alderen for de to
seneste kohorter. Dvs. der er en klar tendens til, at de ældre er mere værdsat, målt ved løn, i de seneste
år end tidligere.
I det ovenstående er der set på udviklingen i gennemsnitslønninger for de forskellige
uddannelsesgrupper og de forskellige kohorter. Udviklingen i disse lønninger vil til en vis grad afspejle,
sammensætningen blandt dem, der bliver på arbejdsmarkedet. Hvis det især er de lavetlønnede, der
forlader arbejdsmarkedet tidligt, vil det tendere imod at øge gennemsnitslønningerne. Hvis det omvendt
især er de lavtlønnede, der forbliver på arbejdsmarkedet, vil det tendere imod at lønningerne falder som
følge af ændret sammensætning.
For mere præcist at opgøre udviklingen i timelønnen over alderen for dem der bliver på arbejdsmarkedet,
anvendes følgende Mincer-ligning:
ln 𝑤!,#,$,% = 𝛼 + 𝛽&,#,$ ⋅ 𝛿!,&,#,$,% + 𝛾! + 𝜀!,%

(1)

Hvor wi,,c,.u,,t er timeløn for individ i i kohorte c og uddannelsesgruppe u i år t, 𝛿!,&,#,$,% er en kategoriskvariable for hver alder, a, fra 50-70 for hver kohorte og hver uddannelsesgruppe. Der anvendes forsat 6
uddannelsesgrupper: LVU, MVU, KVU, faglært og gymnasie- og grundskoleuddannede.
Modellen estimeres via OLS for hver uddannelsesgruppe, kohorte og køn. Der vil derfor være et estimat
af β for hver alder, a, hver kohorte, c, hvert køn, g, og hver uddannelsesgruppe, u. Baseline er lønnen som
50-årig, og dermed måler β-punktestimaterne lønnen i forhold til lønnen som 50-årig. Modellen estimeres
med fixed effects, 𝛾! , og individ-clustered standard fejl.
Da det af figur 7 fremgår, at det tilsyneladende især er for mændenes vedkommende, at lønnen ændrer
sig med alderen, vil vi nedenfor i første omgang fokuserer på mændene. Estimaterne for kvindernes
vedkommende er vist i appendix. Punktestimaterne af β er vist i Figur 8.
Figur 8. Estimeret aldersafhængig ændring i timeløn i forhold til timeløn som 50-årig, fordelt på
uddannelse og kohorte
Kvinder
(a) LVU

(b) MVU

13

(c) KVU

(d) Faglært

(e) Gymnasie

(d) Grundskole

Mænd
(a) LVU

(b) MVU

(c) KVU

(d) Faglært

14

(e) Gymnasie

(d) Grundskole

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det fremgår meget tydeligt, at den relative timeløn falder for dem, der forbliver på arbejdsmarkedet. Det
gælder især for de kortuddannede, og det gælder især for mænd. Det gælder også især for den første
kohorte, og jo senere kohorte der er tale, des mindre er tendensen til faldende løn.

6. Ledere over 50 år
I de ovenstående afsnit har fokus været på løn og beskæftigelse. En anden mulig tilpasning på
arbejdsmarkedet, når man bliver ældre, er, at man får andre og måske mindre ambitiøse roller. I dette
afsnit ses på udviklingen i andelen, der er ledere. Til klassificering af ledelsesarbejde anvendes DISCO-88
og DISCO-08 (se Danmarks Statistik, 2011). Som udtryk for ledelsesarbejde anvendes Hovedgruppe 1,
hvor ledelsesarbejde omfatter det overordnede ansvar for en virksomheds eller organisations drift. Kun
personer, der anvender mere end halvdelen af deres tid på ledelsesmæssige opgaver indgår i denne
hovedgruppe. Overgangen fra DISCO-88 til DISCO-08 i 2010 har ifølge Danmarks Statistik ingen
betydning for de 10 hovedgrupper i DISCO-klassificeringen.
I figur 9 vises udviklingen i andelen af de beskæftigede, der er ledere fra 50-års alderen og frem, og for
henholdsvis mænd og kvinder.
Figur 9. Andelen af de beskæftigede over 50 år, der er ledere

Kilde: Egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik.
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For det første fremgår det tydeligt, at der er en større andel af mændene end af kvinderne, der er
ledere. For den seneste kohorte (1960-1964) er det således over 10 procent af mændene, der er ledere
som 50-årige, mens det er under 4 procent af kvinderne. Der er også en klar tendens til, at de senere
kohorter i højere grad er ledere som 50-årig end de tidlige kohorter. Den eneste undtagelse er, at for
mændenes vedkommende er 1945-1949-kohorten i højere grad end 1950-54-kohorten ledere, som 50årig. Der er til gengæld et stort dyk i andelen af 1945-1949-kohorten, der er ledere i de følgende år. Det
tyder på, at de ældre ledere var lidt udfordret i perioden lige efter årtusindeskiftet (hvor 1950-54
kohorten var ca. 50 år, og 1945-49 kohorten var ca. 55 år).
Det er bemærkelsesværdigt, at i figuren er der en tendens til, at de tidligste kohorter i højere grad end
de seneste er ledere, fra slutningen af 50-erne og fremefter. Det kunne indikere, at det er blevet
vanskeligere end tidligere for de lidt ældre på arbejdsmarkedet at fastholde en lederstilling. For at
undersøge om dette er tilfældet, vises i figur 10 udviklingen i andelen af dem, der var ledere som 50årig, og som med alderen fortsat er ledere.
Figur 10. Andel af ledere som 50-årig, der er ledere i en senere alder

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik

For mændenes vedkommende ses det tydeligt, at der for den seneste kohorter er en tendens til, at en
større andel af dem, der var ledere som 50-årig, forbliver som ledere, når de bliver ældre, og den ældste
kohorte ligger klart lavest. Dvs. tendensen til, at en større andel er ledere i en relativ sen alder for de
tidligste kohorter, som antydet i figur 9, skyldes ikke, at det er blevet vanskeligere for ældre ledere at
forblive i deres position. Årsagen er i stedet, at ledere i højere grad forbliver på arbejdsmarkedet end
andre beskæftigede, og det gælder især for de tidligste kohorter. I figur 10 ses en lignende tendens for
kvindernes vedkommende som for mændenes, bortset fra kohorten 1950-1954, som bryder mønsteret,
idet en relativ stor andel af denne kohorte forbliver ledere i 60’erne. Det er også interessant at
bemærke, at fra 63 år er det mellem 40 og 50 procent, der fortsat er ledere for de tre kohorter, der
opnår denne alder i dataperioden, og det gælder for både mænd og kvinder.

7. Konklusion
De ældre fylder mere på arbejdsmarkedet. Ud fra en normal markedstankegang, peger det i retning af,
at løn eller beskæftigelsesfrekvens for de ældre kan være faldet. Konklusionen på analysen i denne
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artikel er, at det ikke er tilfældet. Beskæftigelsesfrekvensen for de ældre er vokset, og det gælder for alle
uddannelsesgrupper, og de arbejder også i højere grad på fuld tid end tidligere. Lønnen for de ældre er
faldende med alderen, men den er mindre faldende for de senere kohorter end for de tidligere. Det
peger klart i retning af, at de ældre bliver værdsat højere på arbejdsmarkedet end tidligere.
Der er heller ikke noget, der peger i retning af, at de ældre har fået mindre ambitiøse roller på
arbejdsmarkedet. Faktisk tyder det på, at de ældre i voksende grad forbliver som ledere, når de kommer
op i årene. Dvs. det ser ud som om, de ældre er en efterspurgt arbejdskraft.
Der er flere mulige forklaringer på, at de ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere. En er,
at der har været en voksende efterspørgsel efter erfaring. En anden er, at kvaliteten af de ældres
arbejdsudbud er vokset. I analyserne ovenfor er der kontrolleret for uddannelsesniveau, men kvaliteten
af de ældres arbejdsudbud kan naturligvis afhænge af andre forhold, og f.eks. sundhed.
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