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Lavere forbrug hos seniorerne kan hæmme økonomisk genopretning efter 
corona-krisen. 

 
Seniorer har særligt stor risiko for at blive alvorligt syge, hvis de 

smittes med COVID-19. Hvis det forhold, at gruppen generelt fær-

des mindre udenfor hjemmet, dæmper deres forbrug mærkbart, 

kan det få store konsekvenser for den økonomiske genopretning 

efter coronakrisen.  

Seniorerne står for en tredjedel af det samlede private forbrug 

Gruppen af borgere på 60 år og derover (60+-årige) havde i 2018 

et samlet forbrug på 289 mia. kr. Det svarer rundt regnet til en 

tredjedel af det samlede privatforbrug og 13 pct. af BNP. 

Over 200.000 arbejdspladser knyttet til seniorernes forbrug  

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at mere end 200.000 dan-

ske arbejdspladser er direkte eller indirekte knyttet til seniorer-

nes forbrug. Der er dermed potentielt et stort antal arbejdsplad-

ser på spil, hvis de 60+-årige skruer mærkbart ned for forbruget. 

Det drejer sig især om arbejdspladser i detailhandlen, men også 

på restauranter og hoteller.  

Eventuel opbremsning er dog usikker 

Hvor stor, en eventuel opbremsning i de 60+-åriges forbrug kan 

blive, er ekstraordinært usikkert. På den ene side kan ændret ad-

færd for at undgå smitte - og også generel usikkerhed om den 

økonomiske situation – dæmpe forbruget. Omvendt kan forbrugs-

mønsteret også ændre sig til fordel for indenlandsk forbrug. Det 

kan fx være, at flere holder ferie i et dansk sommerhus i stedet 

for at købe en pakkerejse, eller at indkøb i højere grad sker via 

nettet frem for i en fysisk butik. 

Sådan har vi gjort 

Danmarks Statistik udarbejder hvert år en forbrugsundersøgelse, 

hvor danskernes forbrug bliver afdækket ved hjælp af en spørge-

skemaundersøgelse. På den baggrund har Dansk Erhverv bereg-

net danske husholdningers private forbrug fordelt på alder.  

Med udgangspunkt i Dansk Erhvervs input-output-model har vi 

beregnet, hvor mange jobs, der er tilknyttet til de ældres private 

forbrug. Dansk Erhvervs input-output-model er baseret på Dan-

marks Statistiks input-output-tabeller og de almindelige princip-

per for input-output-modeller, se fx Miller og Blair, ”Input-Output 

Analysis Foundations and Extensions” (2009).  

 

 
      

   
      

 

 

200.000 jobs er knyttet til 
seniorernes forbrug    

Fordeling af husholdningernes forbrug på alders-

grupper 

 

 
Kilde: Dansk Erhverv og Danmarks Statistik, FU08 
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Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs input-output-model 
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