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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. 

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

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 indkomst-
mæssigt adskilt end tidligere. Figuren viser den såkaldte 
’boligmæssige segregering’ (opdeling i adskilte enheder) 
for tre udvalgte år, som er målt ved det såkaldte D-in-
deks og I-indeks. 

Figur 1. Den boligmæssige segregering (D- og I-indeks), 1985/87-2019Figur XX.  Boligmæssig segregering i relation til indkomst og etnisk oprindelse i tre udvalgte år
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Ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet 
end tidligere

Figur 1. Aldersgruppers beskæftigelsesandele

Flere ældre beholder arbejdstid og titel, 
når de forbliver på arbejdsmarkedet.

Ældre født efter 1959 bliver længere på arbejdsmar-
kedet end tidligere generationer, og de klarer sig 
bedre end tidligere generationer. Det fremgår af en 

ny deskriptiv analyse, som ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed har udarbejdet om, hvordan de ældre 
klarer sig på arbejdsmarkedet. Baggrunden er, at der 
bliver flere ældre i befolkningen, og som det fremgår af 
nedenstående figur, har det også betydet, at de ældre 
udgør en voksende andel af beskæftigelsen.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Tendens: Højere beskæftigelse

Tendens: Timelønnen til de ældre er højere 
end tidligere

Tendens: Flere fortsætter på fuld tid

Der er en klar tendens til, at de ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere. Det ses ved, at 
de seneste kohorter i langt højere grad end de tidlige kohorter forbliver i beskæftigelse, når de kommer op 
i årene. En af forklaringerne på dette er afviklingen af efterlønnen, men det er langt fra hele forklaringen. 
Der er en mere underliggende tendens til, at de ældre forbliver længere tid på arbejdsmarkedet.

Timelønninger falder med alderen, når man har passeret de 50 år. Men lønnen falder mere med alderen 
for de tidlige generationer (kohorter) af ældre end for de senere. Det vil sige, at der er en klar tendens til, 
at de ældre får højere løn i de nye generationer.

En del af de beskæftigede ældre er i deltidsjob, men i de seneste kohorter er der flere, som fortsætter på 
fuld tid end tidligere. Dvs. den stigende tendens til, at de ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet, 
bliver ikke modvirket af en tendens til mere deltidsarbejde. 

De 50-59-årige udgør en voksende andel af de be-
skæftigede fra slutningen af 80’erne og frem, mens de 
60+-årige udgør en voksende andel fra slutningen af 
90’erne og frem.

Med en så stor stigning i udbuddet af ældre arbejds-
kraft er det et oplagt spørgsmål, om efterspørgslen har 
kunnet følge med udbuddet. Eller har de ældre fået 
sværere ved at opretholde deres løn eller beskæftigelse?
I analysen sammenlignes fire forskellige kohorter 
(grupper) af ældre med hensyn til deres beskæftigelse 
og løn. 

De fire kohorter er:
Kohorte 1: Personer født i årene 1945-1949 
(er 50 år mellem 1995 og 1999).

Kohorte 2: Personer født i årene 1950-1954 
(er 50 år mellem 2000 og 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).

Den overordnede konklusion på analysen er, at de nye 
store generationer af ældre klarer sig bedre på arbejds-
markedet end de tidligere generationer, hvilket frem-
går af en række klare tendenser. Tendenserne fremgår 
af analysen i Hvordan klarer de ældre sig på 
arbejdsmarkedet?.
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https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/hvordan-klarer-de-aeldre-sig-paa-arbejdsmarkedet
https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/hvordan-klarer-de-aeldre-sig-paa-arbejdsmarkedet
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Tendens: Flere fastholder lederpositioner 
Der er en tendens til, at en større andel af dem, der var ledere som 50-årige, forbliver som ledere, når 
de bliver ældre. Tendensen er mest tydelig for mændenes vedkommende, men for kvinderne er det også 
den tidlige kohorte, hvor der er klart færrest, der forbliver som ledere, når de har passeret de 50 år.


