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Ulighed i levetid 
 

Hver 4. ufaglærte mand lever  

under 10 år fra pensionsalderen 
 

Alderen for, hvornår man kan gå på folkepension, er ens for alle danskere. Men der er stor for-

skel på, hvor længe personer med forskellige uddannelser kan forvente at leve på folkepension.

Mens mere end hver fjerde ufaglærte mand er død 10 år efter folkepensionsalderen, er det 

samme tilfældet for hver syvende mand med en akademisk uddannelse. Der er stor social ulig-

hed i, hvor langt vores otium er. Denne ulighed vil kun blive endnu større, hvis folkepensionsal-

deren hæves yderligere.  

 

 
af analytiker Emilie Agner Damm 18. marts 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Mere end hver fjerde 65-årige ufaglærte mand er død inden for 10 år. Det er næsten 
dobbelt så mange som blandt mænd med en akademisk uddannelse.  
 

• For kvinderne er andelen af dem, som dør inden for 10 år efter folkepensionsalderen 1,5 
gange større blandt ufaglærte end blandt kvinder med lange videregående uddannelser. 
 

• Forskellen i levetid på tværs af uddannelsesbaggrund betyder, at der stor ulighed i oti-
ummets længde.  Hvis pensionsalderen hæves yderligere, vil det medføre, at endnu flere 
ufaglærte og faglærte får et meget kort otium. 
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Knap dobbelt så mange ufaglærte som akademikere når ikke 10 år på folkepension 

I dag er folkepensionsalderen i Danmark 65 år, men der går ikke mange år, før det ikke længere er muligt 

at trække sig tilbage til folkepension, når man fylder 65.  

 

I 2006 indgik et bredt flertal i Folketinget velfærdsforliget som opfølgning på Velfærdskommissionens 

arbejde. En betydelig del af velfærdsforliget omhandlede danskernes tilbagetrækning fra arbejdsmarke-

det. Som følge af at vi i dag lever længere end tidligere generationer gjorde, blev det besluttet at forhøje 

folkepensionsalderen, således at den gennemsnitlige dansker ville have 14,5 år på folkepension.  

 

Stigningen i folkepensionsalderen skulle gælde fra 2024. I 2011 indgik den daværende VK-regering i fæl-

lesskab med Dansk Folkeparti og De Radikale aftalen om senere tilbagetrækning, med det primære for-

mål at fremrykke de ændringer, som blev vedtaget i velfærdsforliget samt de facto at udfase efterlønnen. 

Fremrykningen indebar, at folkepensionsalderen i stedet allerede skulle stige fra 2019.  

 

Allerede med den nuværende folkepensionsalder på 65 år er der stor ulighed i, hvem der får de 14,5 år 

på folkepension, som var udgangspunktet i velfærdsforliget.  

 

Figur 1 viser andelen af henholdsvis ufaglærte og akademikere, som var døde inden 10 år efter det tids-

punkt, hvor de havde mulighed for at gå på folkepension.  

 

Figur 1. Andel af de 65-årige pr. 1. januar 2005, som døde inden for 10 år  

 

Anm.: Figuren viser andelen af 65-årige 1. januar 2005, som var døde pr. 1. januar 2015.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre 

 

Uligheden i otiummets længde på tværs af uddannelsesniveau er størst blandt mænd, hvor andelen af 

døde efter 10 år var næsten dobbelt så høj for ufaglærte som for mænd med lange videregående uddan-

nelser. Således er mere end hver fjerde af de ufaglærte 65-årige i 2005 død inden for ti år. For akademi-

kere er det samme tal under 14 pct.  

 

For kvinder er andelen, som dør, lavere for både ufaglærte og personer med lange videregående uddan-

nelser. 10 år efter folkepensionsalderen var 17 pct. af de ufaglærte kvinder døde, mens 11 pct. af kvinderne 
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med lange videregående uddannelser var døde. Uligheden er således mindre for kvinder end for mænd, 

men den er stadig betydelig.  

 

Udover blot at se på uligheden i, hvor mange der er døde 10 år efter folkepensionsalderen, er det inte-

ressant at se, hvornår uligheden i dødelighed indtræffer.  

 

Gennem hele perioden er andelen, der er døde, højest for ufaglærte. Ved 70 årsalderen er der næsten 

dobbelt så stor en andel af de ufaglærte mænd, der er døde, som der er blandt akademikerne. 12 pct. af 

de ufaglærte dør, før de når 70 år, mens det samme gælder for under 7 pct. af akademikerne. Og mens 

knap 14 pct. af de akademiske mænd ikke når at blive 75 år, dør næsten 15 pct. af de ufaglærte, før de 

fylder 71 år. Dette ses af figur 2. 

 

Andelen af faglærte mænd, som er døde, er ligeledes markant højere end for mænd med videregående 

uddannelser, og forholdet mellem dødeligheden for faglærte mænd og mænd med lange videregående 

uddannelser er omkring en faktor 1,5. Figur 2 viser andelen af mænd, der er døde siden 65 år ved hvert 

alderstrin.  

  

Figur 2. Andel døde, mænd 

 

Anm.: Figuren viser andelen af 65-årige 1. januar 2005, som var døde ved hvert efterfølgende alderstrin. Personer med gymnasiale eller uoplyste 
uddannelser er ikke vist. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre 

 

Også for kvinderne er det de ufaglærte, der i højest grad dør tidligt efter folkepensionsalderen. Sammen-

ligner man andelen af ufaglærte kvinder, der dør, med andelen af faglærte kvinder, er der ved hvert al-

derstrin en ca. 25 pct. højere andel af de ufaglærte, der er døde. Sammenligner man med kvinder med 

en videregående uddannelse, er andelen, der er døde ved hvert alderstrin 50-60 pct. højere for ufag-

lærte. Det fremgår af figur 3. 
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Figur 3. Andel døde, kvinder 

 

Anm.: Figuren viser andelen af 65-årige 1. januar 2005, som var døde ved hvert efterfølgende alderstrin Personer med gymnasiale eller uoplyste 
uddannelser er ikke vist. Eftersom der er et begrænset antal af kvinder med videregående uddannelser, er de videregående uddannelser vist sam-
let. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre 

 

At hæve folkepensionsalderen vil øge uligheden yderligere 

Det har længe været kendt, at der er markante forskelle i levetiden, men en del af denne ulighed skyldes 

højere dødelighed blandt kortuddannede tidligt i livet. Denne analyse tager udgangspunkt i 65-årige og 

belyser således udelukkende ulighed i dødeligheden i de senere leveår. Analysen viser, at der er mar-

kante forskelle i, hvor mange inden for forskellige uddannelsesgrupper, der når at have ti år på folkepen-

sion.  

 

Hæver man pensionsalderen endnu mere, end det hidtil har været planlagt, vil man især ramme ufag-

lærte og faglærte, eftersom en større del af disse grupper vil komme til at få et kort otium. Når man 

samtidig ved, at ufaglærte og faglærte typisk træder tidligere ind på arbejdsmarkedet og generelt har 

dårligere arbejdsmiljø end personer med videregående uddannelser, er det tydeligt, at der er en social 

slagside af at hæve pensionsalderen yderligere.  

 

Én ting er, at der er ulighed i længden af otiummet, men hvis pensionsalderen hæves yderligere, vil flere 

med et hårdt arbejdsmiljø formentlig blive nedslidt, hvilket også vil påvirke otiummets kvalitet i en ne-

gativ retning.  

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

I analysen er der taget udgangspunkt i de personer, der 1. januar 2005 var 65 år. Derefter er det undersøgt, hvor mange der 
stadig var i live 10 år efter. Vi har således fulgt årgang 1939 og set, hvor mange inden for forskellige uddannelsesgrupper, 
som var i live 10 år efter folkepensionsalderen.  
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