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Flere og flere danske seniorer er i arbejde

Beskæftigelsen blandt de danske seniorer er siden 2009 steget og steget.

Beskæftigelsesfrekvens for alle 55-64-årige i udvalgte lande,
2004-2015

De senere år har stadig flere danske
55-64-årige været i beskæftigelse, viser
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en ny opgørelse fra ATP, på baggrund af
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data fra Eurostat.
I 2015 udgjorde de beskæftigede
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re end i 0’erne, hvor omkring 60 pct. af
aldersgruppen arbejdede.
Som det fremgår af figuren er danske
seniorer markant mere beskæftiget end
gennemsnittet på EU-plan. Også på
tværs af alle EU-lande oplever man en
stigende seniorbeskæftigelse, men ni-
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Kilde: Eurostat - Employment rate of older workers, age group 55-64.
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veauet er et andet. Fra 40 pct. i 2004 til
godt 50 pct. i 2015.

Beskæftigelsen blandt de 55-64-årige danskere ligger over EU-gennemsnittet, men i bunden, når man sammenligner med øvrige nordiske lande. I både Norge, Sverige og især
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af deres arbejdsliv. De havner på mid-

gruppe er kernetropper. De har erfaring

Island, der har et ekstremt højt beskæf-

lertidige og usikre ordninger, og det er
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