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Tilbagetrækningsreformen 
 

Ufaglærte har færre år som 
pensionist end akademikere 
 

Ufaglærte har udsigt til færre år på folkepension end højtuddannede. Det skyldes, at ufaglærte 

har en relativt høj dødelighed, mens højtuddannede har en relativt lav dødelighed. Forringel-

serne af efterlønsordningen risikerer at øge de uddannelsesmæssige forskelle i længden af det 

forventede otium, fordi efterlønsordningen langt overvejende anvendes af ufaglærte og fag-

lærte.   

 

 

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 23. juli 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

• 30-årige ufaglærte mænd har udsigt til 13,6 år som folkepensionist, mens 30-årige mandlige aka-
demikere kan forvente at have 17,8 år som folkepensionist – dvs. en forskel på 4,2 år mellem højt- 
og lavtuddannede. For kvinder er den tilsvarende forskel på 3,6 år. 
 

• Det forventede antal år på folkepension er 5,0 år højere for 30-årige kvinder med en lang videre-
gående uddannelse sammenlignet med 30-årige ufaglærte mænd. 
 

• De uddannelsesmæssige forskelle skyldes bl.a., at ufaglærte har større risiko for at dø inden pensi-
onsalderen. For eksempel skønnes knap 20 pct. af de ufaglærte 30-årige mænd at dø inden pensi-
onsalderen, mens under 7 pct. af de 30-årige mandlige akademikere ventes at dø inden pensions-
alderen. 
 

• Forringelserne af efterlønsordningen risikerer at øge de uddannelsesmæssige forskelle i det for-
ventede antal år på efterløn og folkepension.    
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Store uddannelsesmæssige forskelle i antal på folkepension  

I forbindelse med forårets diskussioner om regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform har der 

fra regeringens side bl.a. været fokus på det gennemsnitlige antal år på folkepension. Det fremgår 

blandt andet af det materiale, Finansministeriet offentliggjorde i forbindelse med, at VKOR indgik afta-

le om tilbagetrækningsreformen.1 Disse gennemsnitsbetragtninger dækker imidlertid over store for-

skelle både mellem mænd og kvinder og på tværs af uddannelsesgrupper. I denne analyse ser vi nær-

mere på disse forskelle.  

 

Grunden til, at der er store køns- og uddannelsesmæssige forskelle i det forventede antal år på folke-

pension er, at der er store forskelle i dødelighederne mellem grupperne. Der er således en meget tyde-

lig tendens til, at dødeligheden for kvinder er mindre end for mænd i alle aldersgrupper. Det fremgår af 

figur 1a og figur 1b. Samtidig viser figurerne, at dødeligheden generelt er faldende med uddannelsesni-

veauet. Ufaglærte har således højere dødelighed end faglærte, mens personer med en videregående 

uddannelse er den hoveduddannelsesgruppe, der har den laveste risiko for at dø.   

 

Figur 1a Dødelighed fordelt på uddannelse, 

mænd 

 
 

 Figur 1b Dødelighed fordelt på uddannelse, 

kvinder 

 
 

Anm.: De aldersspecifikke dødeligheder er beregnet for årene 2009 og 2010 under 
ét.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. . 

 Anm.: De aldersspecifikke dødeligheder er beregnet for årene 2009 og 2010 under 
ét.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Omregnes disse tal for dødelighed til en restlevetid for 65-årige for de forskellige grupper fås et mål for 

det forventede antal år på folkepension. Som det fremgår af figur 2, har kvinder i gennemsnit udsigt til 

19½ år på folkepension, mens mænd kun har udsigt til 16¾ år. Kvinder har således en forventet restle-

vetid som 65-årige, der er 2¾ år længere end mænds, jf. figur 2. Disse tal for restlevetid er beregnet for 

65-årige på baggrund af den aktuelle aldersspecifikke dødelighed for hver enkelt gruppe (køn og ud-

dannelse).   

 

Samtidig viser figuren, at ufaglærte har udsigt til at være folkepensionist omkring 3 år mindre end 65-

årige med en lang videregående uddannelse. Det gælder både for mænd og kvinder, mens faglærte har 

en forventet restlevetid som 65-årige, der ligger mellem restlevetiden for ufaglærte og personer med 

en videregående uddannelse. I bilag 1 er vist udviklingen i antal år på folkepension under antagelse af, 

at den relative dødelighed mellem uddannelsesgrupperne fastholdes på samme niveau som i 

2008/2009.       
  

                                                                 
1 Se side fx faktaarket ”Antal år med efterløn og folkepension” 

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/05/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/05/Senere%20tilbagetraekning/fa

ktaark_tilbagetrækning.ashx 
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Figur 2 Antal år på folkepension fordelt på køn og alder 

 

Anm: Det forventede antal år på folkepension er beregnet som den forventede restlevetid for 65-årige baseret på tallene for den køns-, alders- og 

uddannelsesspecifikke dødelighed for 2008/2009.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Flest lavtuddannede dør før pensionsalderen  

Ovenfor er der som nævnt set på den forventede restlevetid for forskellige grupper opgjort ved (tidlig-

ste) folkepensionsalder. Der er imidlertid også store køns- og uddannelesesmæssige forskelle på hvor 

stor en andel, der dør inden folkepensionsalderen.  

 

Med indekseringen af folkepensionsalderen som følge af stigende levetid vil 30-årige i 2010 først kun-

ne gå på folkepension som 71-årige, hvis dødeligheden udvikler sig som forudsat i Danmarks Statistiks 

befolkningsprognose fra 2010. Tager man udgangspunkt i de 30-årige i 2010, kan det ud fra dødelig-

hedsantagelserne beregnes hvor stor en andel af denne årgang, der fortsat lever som 71-årige. Her vi-

ser det sig, at omkring 9½ pct. af de 30-årige kvinder dør, inden de når folkepensionsalderen, mens 

12¼ pct. af de 30-årige mænd dør, inden de når folkepensionsalderen.   

 

En opdeling på uddannelse viser, at det er ufaglærte mænd, der har størst risiko for at dø, inden de når 

pensionsalderen. Blandt de 30-årige ufaglærte mænd er det således næsten 20 pct., der dør, inden de 

når pensionsalderen. Til sammenligning er det kun 6 pct. af de 30-årige kvinder med en lang videregå-

ende uddannelse, der dør inden pensionsalderen, jf. figur 3. Disse dødelighedsandele er beregnet ved 

anvendelse af årgangsmetoden, hvor det er dødeligheden for den pågældende årgang, der danner 

grundlag for beregningen. Se boks 2 for en nærmere beskrivelse af beregningsmetoden.   
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Figur 3. Andel 30-årige, der dør inden pensionsalderen på 71 år, opdelt på uddannelse og køn 

 

Anm: Der er anvendt årgangsmetoden. Se boks 1 og 2 for beregningsantagelser. Figuren viser tal for årgang 2010.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Det forventede antal år som folkepensionist blandt 30-årige afhænger både af sandsynligheden for at 

overleve frem til pensionsalderen og af det forventede antal år som folkepensionist blandt de, der over-

lever frem til pensionsalderen. Ufaglærte har både en relativt høj risiko for at dø før pensionsalderen, 

og samtidig har ufaglærte en relativt lav forventet restlevetid ved folkepensionsalderen. Begge disse 

faktorer medvirker til, at ufaglærte i 30-årsalderen (i gennemsnit) har udsigt til væsentligt færre år 

som folkepensionister, end tilfældet er for 30-årige med fx en lang videregående uddannelse.  

 

Som det fremgår af tabel 1, har de nuværende 30-årige ufaglærte mænd udsigt til 13,6 år som folke-

pensionister, mens 30-årige mænd med en lang videregående uddannelse kan forvente at have 17,8 år 

som folkepensionister – dvs. en forskel på 4,2 år mellem ufaglærte og akademikere.  

 

Tabel 1. Forventet antal år på folkepension blandt 30-årige i 2010 

 Mænd Kvinder 

 Andel der dør 
inden pensi-
onsalder 

Restlevetid 
som 71-årig 

Forventet an-
tal år på fol-
kepension 

Andel der dør 
inden pensi-
onsalder 

Restlevetid 
som 71-årig 

Forventet an-
tal år på fol-
kepension 

 Pct. År År Pct. År År 

Ufaglærte 19,2 16,9 13,6 16,0 17,8 15,0 

Faglærte 12,8 17,3 15,1 10,6 18,6 16,7 

KVU og MVU 8,9 18,1 16,5 7,9 19,2 17,7 

LVU 6,8 19,1 17,8 6,0 19,8 18,6 

I alt  12,3 17,7 15,6 9,6 19,0 17,2 

Anm: Det forventede antal år på folkepension blandt 30-årige er beregnet som sandsynligheden for at overleve frem til pensionsalderen gange den 

forventede restlevetid blandt 71-årige (som er den forventede pensionsalder for 30-årige i 2010). Årgangsmetoden er anvendt, jf. boks 1 og boks 2.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Blandt de 30-årige kvinder er der ligeledes store uddannelsesmæssige forskelle i det forventede antal 

år på folkepension – men forskellen er ikke helt så stor som hos de 30-årige mænd. De 30-årige ufag-

lærte kvinder har således udsigt til 15,0 år på folkepension i gennemsnit, mens det tilsvarende tal for 
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30-årige kvinder med en lang videregående uddannelse er 18,6 år – dvs. en forskel mellem ufaglærte 

og akademikere på 3,6 år.     

 

Boks 1. Nærmere om beregning af forventet restlevetid og overlevelseschance 

Der er grundlæggende to tilgange til at beregne den forventede restlevetid for en given befolkningsgruppe. Den ene anven-
der tallene for dødelighed for de enkelte aldersgrupper opgjort i et givet år (eller årrække), mens den anden baseres på tal-
lene for dødelighed for de enkelte årgange/kohorter.   
 
Statistisk restlevetid 
Med denne metode beregnes den forventede restlevetid for en given gruppe (fx mænd) ud fra de aldersspecifikke tal for 
dødelighed for denne gruppe i et givet år (eller evt. et gennemsnit over to eller flere år). Det er denne tilgang, Danmarks 
Statistik fx anvender ved beregning af den forventede restlevetid for mænd og kvinder. Denne metode er også anvendt i 
figur 2, 3a og 3b.  
 
Årgangsmetoden: 
Med denne metode beregnes den forventede restlevetid med udgangspunkt i tallene for dødelighed for en given fødselsår-
gang (kohorte). Med denne metode beregnes den forventede restlevetid med udgangspunkt i de tal for dødelighed, den 
pågældende årgang gennemlever og forventes at gennemleve. For en 30-årig ved udgangen af 2010 beregnes restlevetiden 
således ud fra dødeligheden for 31-årige i 2011, dødeligheden for 32-årige i 2012 osv.  
 
I en periode med systematisk faldende dødelighedstal for alle aldersgrupper vil den statistiske restlevetid for en given al-
dersgruppe undervurdere den faktiske forventede levetid for årgangen, fordi den statiske restlevetidsmetode ikke indregner 
det (forventede) fald i dødelighedstallene fremadrettet.  
 

 

Det skal bemærkes, at det forventede antal år på folkepension for 30-årige afspejler virkningen af Vel-

færdsaftalen fra 2006, og det er ikke påvirket af tilbagetrækningsaftalen mellem VKOR. Det skyldes, at 

tilbagetrækningsaftalen ”kun” øger folkepensionsalderen for de ca. 470.000 personer, der ved udgan-

gen af 2010 var mellem 50½ år og 56 år.  

 

Derimod har forringelserne af efterlønnen betydning for, hvor mange år de nuværende 30-årige i gen-

nemsnit kan forvente at være på efterløn og folkepension samlet set. Som det er i dag, er der en klar 

tendens til, at ufaglærte og faglærte i langt højere grad vælger at gå på efterløn, end tilfældet er blandt 

personer med en videregående uddannelse. Forringelserne af efterlønsordningen risikerer således 

yderligere at forstærke de uddannelsesmæssige forskelle i antal år på pension (efterløn og folkepensi-

on).  
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Bilag 1. Fremskrivning af antal år på folkepension fordelt på uddannelse 

Velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen mellem VKOR indebærer, at det forventede antal 

år på folkepension i de kommende årtier falder. Dette fald skyldes den indekseringsmekaniske, der blev 

besluttet med Velfærdsaftalen fra 2006, som indebærer, at folkepensionsalderen følger udviklingen i 

restlevetiden for 60-årige. Denne mekaniske er blevet videreført med tilbagetrækningsaftalen mellem 

VKOR.  

 

Hvis det antages, at de relative uddannelsesforskelle i dødelighedstallene fastholdes fremadrettet, vi-

ser figur B1a og B1b udviklingen i det forventede antal på folkepension fordelt på køn og uddannelse. 

Som det fremgår, peger denne fremskrivning på, at de uddannelsesmæssige forskelle i den forventede 

restlevetid ved folkepensionsalderen reduceres svagt fremadrettet. Det skal understreges, at denne 

indsnævring er en direkte konsekvens af de bagvedliggende beregningsantagelser, som ikke nødven-

digvis afspejler en sandsynlig udvikling, jf. boks 2. Faktisk er forskellen i den forventede levetid mellem 

højt- og lavtuddannede steget i de seneste godt 20 år målt ud fra de 30-årige. Det fremgår af en analy-

se, AE har lavet i samarbejde med Statens Institut for folkesundhed. Det er på den baggrund ikke 

usandsynligt, at ovenstående fremskrivning kan vise sig at være for optimistisk i forhold til reduktionen 

af de uddannelsesmæssige forskelle i den forventede restlevetid ved overgangen til folkepensionsalde-

ren.    

 

Figur B1a Antal år på folkepension, mænd 

 

 

 Figur B1b Antal år på folkepension, kvinder 

 
 

Anm.: Der er anvendt ”Statistisk restlevetid”, jf. boks 1 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 Anm.: Der er anvendt ”Statistisk restlevetid”, jf. boks 1 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Boks 2 Nærmere om fremskrivningen 

Fremskrivningen af det forventede antal år på folkepension er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 
2010, som dannede grundlag for regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform. De bagvedliggende dødelighedstal er 
opdelt på køn og alder, men er ikke opdelt på uddannelse. Det er således ikke umiddelbart muligt at beregne udviklingen i 
den forventede restlevetid for forskellige uddannelsesgrupper fremadrettet.  
 
I de uddannelsesopdelte fremskrivninger i dette notat er grundantagelsen, at de aktuelle relative forskelle i de alders- og 
kønsspecifikke dødelighedstal fastholdes fremadrettet. Disse relative dødelighedstal ganges med de tilhørende døde-
lighedstal, Danmarks Statistik lægger til grund for befolkningsfremskrivningen. Samtidig skaleres de køns-, alders, og ud-
dannelsesspecifikke dødelighedstal, så de uddannelsesmæssigt sammenvejede dødelighedstal præcis svarer til forudsæt-
ningerne fra Danmarks Statistik. Som uddannelsesvægte anvendes seneste uddannelsesfremskrivning fra AE. 
 
I Danmarks Statistik foreligger der ikke fuldt dækkende uddannelsesoplysninger for personer over 87 år i 2008/2009. Det 
har derfor ikke været muligt at beregne de relative dødelighedstal mellem uddannelsesgrupperne for personer over 87 år. 
Det er beregningsmæssigt antaget, at de relative dødelighedstal mellem uddannelsesgrupperne som 87-årig gradvist (line-
ært) reduceres frem mod 100-års alderen, mens der ikke antages at være forskelle i dødelighedstallene mellem uddannel-
sesgrupperne for personer over 100 år.      
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