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Størst beskæftigelsesfremgang for de 60-64-årige
Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er steget siden første kvartal 2013 og frem
til fjerde kvartal 2015. Andelen af personer med lønmodtagerjob er steget markant
blandt de 60-64-årige. Lønmodtagerandelen for de 60-64-årige er således steget
med 5,8 procentpoint fra første kvartal 2013 til fjerde kvartal 2015. Til sammenligning er den samlede lønmodtagerandel for alle 16-74-årige i samme periode steget
med 0,7 procentpoint. Lønmodtagerandelen beregnes som antallet af personer med
lønmodtagerjob som andel af befolkningen i den pågældende alder. Tallene i denne
offentliggørelse er korrigeret for normale sæsonudsving.
Stigning i lønmodtagerandelen fordelt på alder fra 1. kvt. 2013 til 4. kvt. 2015
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Efterlønsreformen har øget beskæftigelsen blandt de 60-årige
Stigningen i lønmodtagerandelen for de 60-64-årige hænger sammen med, at det
som følge af efterlønsreformen ikke længere er muligt at gå på efterløn som 60årig. Dette har påvirket lønmodtagerandelen for de 60-årige, som bliver på arbejdsmarkedet frem til deres nye efterlønsalder. Lønmodtagerandelen er således
alene for de 60-årige steget med 11,4 procentpoint fra første kvartal 2013 til fjerde
kvartal 2015. Efterlønsreformens påvirkning af beskæftigelsen beskrives nærmere i
analysen Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for
ufaglærte og faglærte?
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Markant lavere niveau i lønmodtagerandelen for de unge end før krisen
Andelen, der har et lønmodtagerjob, er stadig lavere end før krisen. Lønmodtagerandelen for alle 16-74-årige er 4,8 procentpoint lavere i fjerde kvartal 2015 end i
andet kvartal 2008. Særligt niveauet for de unge er lavere end før krisen. Således er
lønmodtagerandelen 12,4 procentpoint lavere for de 20-24-årige og 13,6 procent-

point lavere for de 16-19-årige i fjerde kvartal 2015 sammenlignet med andet kvartal 2008.
Lønmodtagerandelen for de 60-74-årige i 2. kvt. 2008, 1. kvt. 2013 og 4. kvt. 2015
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Stigning i lønmodtagerandelen for de 60-74-årige
Lønmodtagerandelen er på et lavere niveau for samtlige aldersgrupper under 60 år
end før krisen, men højere for samtlige et-års aldersgrupper mellem 60 og 74 år.
Hvor de 60-åriges lønmodtagerandel steg kraftigst fra første kvartal 2013 til fjerde
kvartal 2015, var det de 63- og 64-årige, som steg mest i perioden andet kvartal
2008 til første kvartal 2013. Således steg de 63-åriges lønmodtagerandel med 6,0
procentpoint og de 64-åriges med 6,5 procentpoint i denne periode.
Lønmodtagerandele fordelt på alder 2. kvt. 2008 - 4. kvt. 2015, sæsonkorrigeret
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Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1487.
Kilder og metoder: Denne udgivelse viser antallet af lønmodtagere fordelt efter alder. Kvartalstal for beskæftigelse for lønmodtagere danner baggrund for analysen. Opgørelsen her er afgrænset til personer der er bosat i
Danmark i alderen 16-74 år inden for kvartalet, hvor beskæftigelsen for lønmodtagere traditionelt dækker alle
lønmodtagerjob i dansk registrerede virksomheder uanset lønmodtagernes bopæl.
Næste offentliggørelse: Der er pt. ikke planlagt flere udgivelser.
Henvendelse: Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, jgl@dst.dk

