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Forord

Gennem mange år er danskerne ikke alene blevet ældre. De ældre 
udgør også en voksende andel af befolkningen. Denne demografiske 
proces har ikke overraskende fået en central placering i samfunds-
debatten, og udsigten til både absolut og relativt flere ældre har 
allerede ført til vigtige reformer af velfærdsstatens pensionssystem 
med afsmitning på arbejdsmarkedet og tilbagetrækningsalderen. 

Selvom reformerne ser ud til at sikre den økonomiske bæredyg-
tighed af velfærdsstaten, har dele af debatten alligevel fortsat været 
præget af dystre forudsigelser om det fremtidige samfund. Men æl-
dre repræsenterer i stigende grad også mange ressourcer, så spørgs-
målet er, hvordan disse kan fremmes og udvikles? Spørgsmålet er 
selvfølgelig også, hvordan de ældre selv oplever deres situation og 
ønsket om sund aldring, og hvordan aldringen kan analyseres ud 
fra samfundsøkonomiske og trivselsmæssige kriterier?

I virkeligheden indbyder de demografiske ændringer og omfan-
get og karakteren af disse til en bredt sammensat forskningsindsats 
som grundlag for en oplyst debat og velfunderede politiske refor-
mer. ROCKWOOL Fondens bestyrelse besluttede derfor i 2020 at 
initiere et mangefacetteret forskningsprojekt i temaet, og publice-
ringen fra projektet indledes nu med denne udgivelse, der forsøger 
at skabe et overblik over de samfundsmæssige og individuelle kon-
sekvenser som indgang til videre empirisk forskning i ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed i samarbejde med Aarhus Universitet.

For netop at sikre en bred tilgang til det, vi i bogen her betegner 
som Det aldrende Danmark, har vi bedt en række kompetente for-
skere fra meget forskellige fagområder om at bidrage til bogen med 
korte og let tilgængelige kapitler. Vi kommer via den tværvidenska-
belige tilgang vidt omkring i de ældres hverdag, deres oplevelse af 
overgangen fra arbejde til et liv som pensionister, deres betydning 
for velfærdsstaten og samfundsøkonomien såvel som de ældres pri-
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vatøkonomi, deres boformer og de ældres betydning for de politiske 
dagsordener og den politiske magtbalance.

Ved fremstillingen af bogen har som nævnt en bredere person-
kreds været aktiv. Først og fremmest vil jeg takke min medredaktør, 
professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, samt bogens øv-
rige bidragydere. Disse forskeres institutionelle og faglige baggrund 
vil fremgå af de enkelte kapitler. Her er de nævnt i alfabetisk ræk-
kefølge: Anna Amilon, Morten Hillgaard Bülow Bjørner, Marie-Pier 
Bergeron Boucher, Kaare Christensen, Robert I. Gál, Svend E. Hou-
gaard Jensen, Ilya Kashnitsky, Aske Juul Lassen, Eva Pallesen, Tine 
Rostgaard, Anu Siren, Michael Svarer, Jes Søgaard, Pieter Vanhuysse, 
James W. Vaupel og Marie Aakjær. Forskergruppen repræsenterer 
ud fra forskellige videnskabelige traditioner en imponerende fag-
lig viden om bogens tema, og jeg er dem alle stor tak skyldig for et 
engageret samarbejde.

Forskningsenhedens kompetente udgiver, Gyldendal, ved for-
lagschef Michael Jannerup og produktionsansvarlig Astrid Tyge 
Nielsen har atter en gang med professionel bistand fra grafiker 
Mette Hjordt fuldt ud levet op til vores forventninger til høje faglige 
standarder på det grafiske og udgivelsesmæssige område. Kontakten 
til forlag og grafiker, samt meget kompetent assistance med redige-
ringen af bogen, er blevet varetaget af ekstern konsulent Bent Jensen.

Som ved de øvrige projekter i ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed er arbejdet gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhæn-
gighed – også af ROCKWOOL Fonden, der imidlertid sædvanen tro 
har givet dette bogprojekt tilfredsstillende økonomiske rammer.

Jeg vil takke ROCKWOOL Fonden med bestyrelsesformand Me-
rete Eldrup og direktør Elin Schmidt for en stor interesse for ar-
bejdet i forskningsenheden, hvilket også gælder ved udgivelsen af 
denne bog.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, København, februar 2022
Jan Rose Skaksen
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1  Danskerne bliver  
ældre
af torben m. andersen* og jan rose skaksen**

Indledning
Demografien er som tektoniske plader for samfundet. De bevæger 
sig langsomt, men med stor betydning for samfundsudviklingen. 
Fødselsraten har længe ligget under reproduktionsniveauet, og sam-
tidig er levetiderne støt stigende. Nettoresultatet af disse bevægelser 
er en markant ændring i forholdet mellem antallet af unge og ældre 
borgere. Der bliver ikke alene flere ældre, men de kommer også til 
at udgøre en større andel af befolkningen. 

Der er en livlig debat både politisk og videnskabeligt om aldrin-
gens betydning for livsvilkår og samfundsudvikling, og begreber 
som ældrebyrde, boomers og det grå guld dukker løbende op i dis-
kussionen. De demografiske forandringer får fundamental betyd-
ning. I mange år har det typiske mønster været, at hver ny årgang 
har været både større og bedre uddannet end de årgange, der er gået 
på pension. Men fremadrettet vil tendensen i en meget lang frem-
tid være, at antallet af ældre stiger både absolut og relativt. Denne 
udvikling sker sammen med mange andre forandringer i samfun-
det: globalisering, migration, teknologisk udvikling, urbanisering, 
sundhedsfremskridt og ændrede familiestrukturer.

De demografiske forandringer
Som baggrundstæppe er det nyttigt at trække de store demografi-
ske udviklingstræk op. Befolkningens størrelse og alderssammen-
sætning afhænger grundlæggende af fødsler og dødsfald, og der er 
her to „store“ trends. Fødselsraten var høj i perioden efter Anden 
 Verdenskrig, men faldt fra 1960’erne og frem til et rekordlavt ni-

* Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
** Forskningschef, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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veau i 1980’erne. Efterfølgende har fertilitetsraten stabiliseret sig 
på et niveau under reproduktionsniveauet på omkring 1,8, og den 
bliver ifølge prognoserne på dette niveau, jf. figur 1.1.a. Det meget 
lave niveau i 1980’erne kan i stort omfang forklares ved en stigning 
i gennemsnitsalderen for fødende kvinder.

Samtidig har levetiden være stigende. Da børnedødelighed i høj-
indkomstlande for længst er reduceret til et meget lavt niveau, af-
spejler den stigende levetid, at flere når en højere alder. Figur 1.1.b 
viser udviklingen i den forventede restlevetid for 60-årige kvinder 
og mænd. Levetiden er ca. tre år højere for kvinder end mænd, og 
den forskel indsnævres kun delvis fremadrettet. Stigningerne i le-
vetiderne er betragtelige. Fra 1950’erne og frem til i dag er restleve-
tiden steget med fire-fem år, og prognosen forudsiger en stigning 
på fem-seks år de næste 50 år. Den forventede levetid for en nyfødt 
i 1960 var 74 år for en pige og 70 år for dreng, i 2020 er det hen-
holdsvis 84 og 80 år og i 2060 89 og 87 år ifølge Danmarks Stati-
stiks befolkningsprognose.

Figur 1.1. Fertilitet og levetid – Danmark 1950-2100

Note: Fertilitetsraten er antal levendefødte børn pr. kvinde.  
Datakilde: UN World Population Prospects 2019, medium variant, www.population.
un.org.

Migration er også en væsentlig faktor for befolkningsudviklingen. 
Igennem en længere periode har der været en nettoimmigration til 
Danmark, og derfor er befolkningen vokset trods den lave fertili-
tet. Immigranter er i gennemsnit yngre, hvilket trækker i retning 
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af at modvirke den relative stigning i antallet af ældre. For en given 
indvandringsstrøm er denne effekt dog mindre over tid, da immi-
granter også bliver ældre.

Samlet resulterer de demografiske forandringer i en betydelig 
ændring i befolkningens alderssammensætning. Der bliver flere æl-
dre i forhold til andre aldersgrupper. I figur 1.2 illustreres udviklin-
gen i antallet af ældre i forhold til den samlede befolkning fra 1990 
og frem til 2059. For perioden fra 2020 og frem til 2059 er der tale 
om en befolkningsfremskrivning,1 men en sådan fremskrivning kan 
foretages med relativt stor præcision, idet de, der bliver ældre i løbet 
af denne periode, allerede er født. Der er dog usikkerhed også om 
sådanne fremskrivninger, og igennem en lang periode har fx leve-
tidsstigningerne været højere end forudset. Denne usikkerhed skal 
tages alvorligt, se kapitel 2, og det er af stor betydning, om konse-
kvenserne af en uventet udvikling skal bæres af den enkelte selv, af 
pensionssystemet eller velfærdssamfundet.

Figur 1.2. Befolkningsudviklingen blandt ældre, 1990-2059

Note: Antal personer i de respektive aldersgrupper som andel af den samlede 
 befolkning. 
Kilde: Danmarks Statistik.

1. Se Danmarks Statistik.
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Det ses, at i den første del af perioden, dvs. 1990-2000, er det især 
andelen af de 50-59-årige, der vokser, hvilket bl.a. er et resultat af de 
store efterkrigsårgange. Derefter følger helt oplagt store stigninger i 
andelen af de øvrige aldersgrupper faseforskudt med ca. 10 år. Ande-
len af 60-69-årige vokser især mellem 2000 og 2010, mens andelen 
af 70-79-årige vokser kraftigt frem til 2020. I de kommende 10 år fra 
2020 til 2030 er det især blandt de 60-69-årige og de 80-89-årige, der 
vil være en voksende andel. Der er en dobbelt aldring i den forstand, 
at der bliver flere over 60 år, men også flere over 80 år.

Aldrende befolkninger er et globalt fænomen. Ifølge befolknings-
prognoserne fra FN vil antallet i 65+ aldersgruppen mere end for-
dobles mellem nu og 2050 og tredobles frem til år 2100. Som andel 
af befolkningen udgør denne aldersgruppe i dag omkring 25 pct., 
og den vil i 2050 overstige 35 pct. For at sammenfatte denne ud-
vikling beregnes ofte såkaldte forsørgerbrøker, fx antallet af 65+ 
årige i forhold til aldersgruppen 20-64 år. I brede termer er de 65+ 
årige pensionister, og de erhvervsaktive er i aldersgruppen 20-64 år. 
Opgørelsen er rent demografisk og tager ikke hensyn til erhvervs-
deltagelse osv., men er en væsentlig indikator for ændringerne i be-
folkningens alderssammensætning. Figur 1.3 viser forsørgerbrøken 
for Danmark og en række andre lande.

Den generelle tendens til en stigende ældreandel fremgår tyde-
ligt af figuren. I 1950’erne var ældreandelen i de fleste lande på et 
niveau mellem 10 og 20 pct., i dag er den over 25 pct. i de fleste 
lande og fordobles eller mere i prognoseperioden. Udviklingen i 
Danmark ligger meget tæt på, men lidt under gennemsnittet for 
højindkomstlande, herunder også Tyskland. Der er variationer på 
tværs af lande; Italien er et eksempel på et land, der står over for 
en meget skarp stigning i antallet af ældre og til et højere niveau 
end i de fleste andre lande. Japan er interessant, da den demografi-
ske forandring her er slået igennem tidligere end i de fleste andre 
lande. Ældreandelen i Japan er i dag på det niveau, der forventes i 
de fleste højindkomstlande om 25-30 år. Udviklingen i Japan kan 
derfor tolkes som en indikator for de udfordringer, de fleste andre 
lande kommer til at få.
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Figur 1.3. Forsørgerbrøk – 65+ årige som andel af 20-64-årige, 1950-2100

Datakilde: UN World Population Prospects 2019, medium variant,  
www.population.un.org.

Hvordan påvirkes samfundsudviklingen af en 
aldrende befolkning?
Alderssammensætningen af befolkningen ændres således markant, 
og det kan få store konsekvenser for samfundsudviklingen. Det 
er ikke nyt, at befolkningsspørgsmål er til debat. I 1920’erne og 
1930’erne var det et stort tema, at lave fødselstal ville lede til en 
skrumpende befolkning og relativt flere ældre. Spørgsmålet om at 
understøtte familier og dermed skabe grundlag for øget fertilitet 
var et centralt tema i diskussionen og måske mest kendt i Gunnar 
Myrdals arbejde. Også i Danmark blev dette intenst diskuteret, og 
der blev nedsat en befolkningskommission for at analysere spørgs-
målet. Denne diskussion kan ses som en grundsten i udviklingen af 
den type velfærdssamfund, vi i dag har i de nordiske lande. Vi står 
aktuelt også over for store demografiske forandringer, og spørgs-
målet er, om de vil få tilsvarende stor betydning.
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Debatten om betydningen af de demografiske forandringer spæn-
der fra dystopiske til meget optimistiske syn på konsekvenserne. 

De pessimistiske tolkninger betoner de finansielle udfordrin-
ger for pensions- og velfærdssystemerne samt risikoen for vedva-
rende lav vækst grundet en faldende arbejdsstyrke og lav produk-
tivitetsvækst. Mange års fremgang i de materielle vilkår vil stoppe, 
og økonomierne vil stagnere („secular stagnation“).2 En konsekvens 
heraf er vedvarende lave renter, hvilket yderligere belaster pensions-
systemerne, og økonomierne bliver fanget i en ond cirkel. Diskus-
sionen er blevet sammenfattet i begrebet „shrinkonomics“ med hen-
visning til den problematiske økonomiske udvikling i de sidste tiår i 
Japan, der som nævnt har været foran i den demografiske udvikling, 
og derfor kan ses som et eksempel på effekterne af den demografiske 
forandringsproces, mange andre lande først lige har taget hul på.

Den mere optimistiske udlægning af effekterne af en aldrende 
befolkning tager udgangspunkt i de store velfærdsforbedringer, der 
er knyttet til den stigende levetid. Det er i sig selv interessant at no-
tere, at de demografiske forandringer bliver udlagt som en krise, når 
der grundlæggende er en markant velfærdsgevinst forbundet med, 
at mange lever længere og med et bedre helbred. Meget af diskus-
sionen er baseret på en stereotyp „lænestolsopfattelse“ af ældre som 
en samlet gruppe med beskedne ressourcer, der er inaktive og pleje-
krævende. Det overser de mange ressourcer og erfaringer, de ældre 
medborgere har. Mens pensionering tidligere var tæt forbundet med 
tab af arbejdsevne, så betragtes det i stigende omfang som en tredje 
livsfase med mange muligheder. Samtidig har mange ganske gode 
pensionsordninger. Ældre i dag – og i fremtiden – står over for helt 
andre muligheder end tidligere generationers ældre. Dette afspejles 
også i sprogbrugen, hvor der er sket et gradvis skift fra at tale om 
„gamle“ til at tale om „ældre“ og „seniorer“. 

Aldring defineres generelt som et tab af funktionalitet – men-
talt og fysisk – og stigende sårbarhed og afhængighed. Selvom en 
sådan proces er uundgåelig for mange, så er det i stigende omfang 

2. Se fx Summers (2015) og Gordon (2014). „Shrinkonomics“ defineres i Hong og 
Schneider (2020).
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problematisk at knytte det til en hel gruppe, der har nået et bestemt 
alderstrin. Heterogenitet i gruppen over 60, 65 eller 70 år – typiske 
alderstrin for definitionen af ældre – er betydelig, og alder er ofte 
en svag og upræcis indikator på individuelle muligheder og funk-
tionalitet, herunder også økonomiske ressourcer. 

Gruppen af ældre – uafhængigt af den præcise aldersmarkør – 
er lige så forskellig som andre aldersgrupper, og generaliseringer 
er svære eller ofte meningsløse. Stigende levetider er tæt knyttet til 
såkaldt sund aldring, der af WHO3 defineres som „the process of 
development and maintaining the functional ability that enables 
wellbeing in older age“. De funktionelle færdigheder refererer til 
den enkeltes mulighed for at klare dagligdagen og deltage i akti-
viteter efter eget valg og omfatter iboende egenskaber (fysiske og 
mentale) for den enkelte samt sociale omgivelser og relationer m.m. 
Sund aldring er således ikke alene relevant i forhold til at gøre en 
forlængelse af arbejdslivet (tilbagetrækning) til en mulighed, men 
øger også funktionalitet og muligheder i andre sammenhænge, fx 
engagement i aktiviteter i civilsamfundet, græsrodsaktiviteter, for-
eninger, familie og venner. Kort sagt, de fysiske og mentale ressour-
cer for fx en 65-årig er i dag meget anderledes, end det var tilfældet 
for 20 eller 30 år siden. Denne udvikling må forventes at fortsætte, 
og derfor kan der også komme stigende forskelle inden for grup-
pen af ældre, da sund aldring er en gennemsnitsbetragtning og ikke 
kommer alle til gavn. 

Ny teknologi – automatisering og robotter – vil ikke alene give 
grundlag for at øge produktiviteten, men også påvirke arbejdsmar-
kedet ved at muliggøre et længere arbejdsliv, da færre har hårdt 
fysisk arbejde. På andre områder skaber det også nye muligheder, 
ikke mindst i forhold til sundhed og ældrepleje (såkaldt velfærdstek-
nologi), hvor det kan give besparelser og samtidig give den enkelte 
større selvkontrol og autonomi, selvom alderen sætter ind.

Den danske diskussion om de demografiske forandringer har 
været meget fokuseret på de finansielle implikationer for pensions-

3. Se hjemmesiden for World Health Organization (WHO):  
https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/.
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systemer og de offentlige finanser. Det har også ført til reformer, 
hvor stigninger i tilbagetrækningsalderen i takt med den stigende 
levetid er det afgørende element. Disse reformer er af meget stor 
betydning, og det er vigtigt at diskutere dem, men effekterne af 
de demografiske forandringer går videre end dette. Debatten har 
ofte en status quo-bias med et fokus på kravene til at videreføre 
eksisterende ordninger og systemer. Dette overser de strukturelle 
konsekvenser langs mange dimensioner udløst af, at befolkningen 
lever længere, og at alderssammensætningen ændres i retning af 
væsentligt flere ældre medborgere. Det er vigtigt at kortlægge og 
diskutere mulige stier for samfundsudviklingen generelt. Selvom 
den underliggende demografiske tendens kan forudsiges rimeligt 
sikkert – og kun kan påvirkes med betydelige forsinkelser – så er 
der mange muligheder for at påvirke udviklingen og dermed sikre 
et positivt snarere end et negativt forløb.

Denne bog giver et bredt og tværvidenskabeligt perspektiv på 
de samfundsmæssige konsekvenser af en aldrende befolkning. De 
enkelte kapitler giver et perspektiv fra forskellige faglige vinkler for 
at give en bred introduktion til og overblik over de mange aspekter 
knyttet til ændringer i befolkningens sammensætning – både set fra 
et individuelt perspektiv og i forhold til de bredere samfundsmæs-
sige konsekvenser og muligheder.

Hvor kan jeg læse mere?

Gordon, R.J. 2014. The demise of U.S. economic growth: Restatement, 
rebuttal and reflections, NBER Working Paper 19895, Cambridge, MA.

Hong, G.H. and T. Schneider. 2020. Shrinkonomics – Lessons from Japan, 
Finance & Development, March 2020, IMF.

Summers, L.H. 2015. Demand side secular stagnation, American Economic 
Review: Papers & Proceedings, 105(5), 60–65.
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2  Demografiske perspektiver på 
danskernes levetid
af james w. vaupel, marie-pier bergeron boucher, 
ilya kashnitsky og jes søgaard*

Indledning
Denne bog handler mest om konsekvenserne af, at vi er en aldrende 
befolkning. Dette kapitel handler om den demografiske beskrivelse 
af, at vi som befolkning bliver ældre. Hvor gamle bliver vi i de kom-
mende årtier? Næste kapitel handler om vores helbred i vores ekstra 
leveår. Tilsammen giver de to kapitler en beskrivelse af fremtidens 
ældre befolkning og dermed fundamentet for at kunne sige noget 
om konsekvenserne for forskellige dele af samfundet. 

Danskerne bliver ældre! Men når vi som samfund skal planlægge 
pensionsalder, ældrepleje, boliger og hele den sociale infrastruktur, 
så må vi vide lidt mere præcist, hvor meget ældre vi bliver, og hvor 
mange ældre vi bliver i de kommende årtier i forhold til resten af 
befolkningen. Vi sætter pensionsalderen op, så pensionssystemet 
er bæredygtigt, men så vil der uvægerligt være borgere, som betaler 
til systemet som andre, men næsten ikke får noget tilbage, fordi de 
dør kort tid efter pensioneringen, måske endda lige før. Kan vi for-
udsige disse borgere og på en eller anden måde differentiere tilba-
getrækningsalder? Det forudsætter blandt andet, at vi kan beskrive 
og forudsige forskelle i levetider i forskellige befolkningsgrupper. 

Demografi handler om befolkningsbeskrivelser og forståelser af 
befolkningsændringer. Vi prøver undervejs at beskrive grundbegre-
berne, da demografi desværre er gledet lidt ud af pensum både på 
vores gymnasier og de højere uddannelser. 

* James W. Vaupel og Jes Søgaard er professorer, Marie-Pier Bergeron Boucher 
og Ilya Kashnitsky er adjunkter. Alle fire er ansat på CPop, Dansk Demografisk 
Forskningscenter, Syddansk Universitet.
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Hvor længe lever danskerne – og hvordan måler vi det?
En befolknings levetid og dødelighed i alle aldre er to sider af det samme . 
Middellevetiden måler den gennemsnitlige levetid i hele befolknin-
gen og beregnes ud fra dødsrisikoen i befolkningen i alle aldersgrup-
per i et givet år fra fødsel til den allerældste. Ved opslag i Danmarks 
Statistiks overlevelsestavle kan vi se, at den danske middellevetid i 
2020 er 81,6 år. Det er et gennemsnit for alle borgere i Danmark. 
For den gennemsnitlige mand er den 79,5 år og for kvinden 83,6 år. 

Middellevetiden siger ikke noget om, hvor længe danskerne 
fremover vil leve. En nyfødt dansker i dag vil formentlig kunne 
forvente at blive mindst 100 år, altså 20 år ældre end den aktuelle 
middellevetid (Christensen et al., 2009). Formentlig, ja for vi kender 
ikke fremtiden. Det vender vi tilbage til. 

Restlevetider og forskelle mellem befolkningsgrupper. Forventede leve-
tider kan også beregnes for andre aldre end ved fødsel. Det kaldes 
restlevetid ved n års alder og er således betinget af, at man overlever 
fra fødsel til n års alder. Restlevetiden for 50-årige mænd i 2020 er 
31,1 år og for kvinder 34,5 år. 

Figur 2.1A viser dødelighedssandsynligheds(tætheds)funktio-
nerne for 50-årige danske mænd i blåt og kvinder i lilla. De knap 
3½ års forskel i restlevetid viser sig som en højreforskydning af kvin-
dernes dødelighed på aldersaksen i forhold til mændenes. Funktio-
nen er også lidt mere koncentreret end mændenes. Det afspejler, at 
variationen i kvindernes restlevetider er mindre end hos mændene. 
Selvom en forskel i restlevetid ved 50-års alder på 3½ år er ret me-
get, så er fællesmængden for de to tæthedsfunktioner stadig stor, 
og tager man en tilfældig 50-årig mand og sammenligner med en 
tilfældig 50-årig kvinde, så er der faktisk en sandsynlighed på 40 pct. 
for, at manden bliver ældre end kvinden. 

Svenskerne lever længere end danskerne, og det har de gjort i 
årtier, om end forskellene er indsnævret de sidste 25 år. I 2020 er 
rest levetiden for en 50-årig dansker 32,8 år for mænd og kvinder 
samlet. For en 50-årig svensker er den 33,7 år. Som det fremgår 
af dødelighedssandsynlighedsfunktionerne i figur 2.1B, så skyldes 
forskellen, at flere danskere end svenskere dør før 75-års alderen. 
Herefter er der stort set ingen forskelle. 



21

D
E

M
O

G
R

A
F

IS
K

E
 P

E
R

S
P

E
K

T
IV

E
R

Figur 2.1. Dødelighedstæthedsfunktioner for forskellige populationer

Note: A: 50-årige danske mænd hhv. kvinder i 2020, B: svenske (blå) hhv. danske 
(rød) befolkning i 2020 og danske befolkning i 1970 (grøn). Kilde: Beregninger 
gennem ført af Dansk Demografisk Forskningscenter SDU baseret på data fra The 
Human Mortality Database www .mortality .org . 

I 1970 kunne en 50-årig dansker regne med at leve 27,8 år – fem 
år færre end i 2020. Det ses, at dødelighedssandsynlighedsfunktio-
nen i 1970 er venstreforskudt på aldersaksen, og især at der for 50 
år siden var en betydeligt højere dødelighed i yngre aldre frem til 
75-års alder end i dag. 

Andre mål for levetid. Der bruges mange andre demografiske mål 
end middel- og restlevetider til at beskrive levetid. Den hyppigste 
dødsalder i Danmark, toppen af tæthedsfunktionen, kaldes den mo-
dale levetid. Den er aktuelt 88 år for både danskere og svenskere, 
henholdsvis 87 år for mænd og 89 år for kvinder, som det fremgår 
af figurerne 2.1A og 2.1B. 

Den mediane levetid måler den levealder, som halvdelen af be-
folkningen vil opnå, aktuelt er det 84 år for danskerne i 2020. 10 pct. 
af de 50-årige danske kvinder kan forvente at dø inden 70 år, og 66 
år for mænd, som det er anført i figur 2.1A. For svenskere er det 70 
år, man med 90 pct. sandsynlighed kan forvente at blive mod kun 
68 år for en dansker, trods ens modale aldre. I begge tilfælde givet, 
at de er blevet 50 år. Og i 1970 var det kun 62 år, som en 50-årig 
dansker med 90 pct. sandsynlighed kunne forvente at blive. 
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Hastigheden af ændringer i restlevetid over tid kan også være 
interessant. Den kan beskrives ved, hvor lang tid en befolkning le-
ver længere år for år i en defineret periode. Det var godt en måned 
pr. år i årene fra 1990 til 2010, og 1½-2 måneder pr. år det sidste 
årti. Restlevetiden øges stadig hurtigere, fordi dødeligheden falder 
hurtigere. 

De aller-allerældste. Nogle mennesker bliver ekstremt gamle. Den 
franske kvinde Jeanne Calment døde som 122-årig i 1997 og er det 
bekræftet længstlevende menneske i historien. Det længstlevende 
danskfødte menneske var Christian Mortensen, som emigrerede til 
USA i 1903 og døde i Californien i 1998 i en alder af 115 år. Disse 
rekorder holder mange år, men pludselig ser vi nye længstlevende. 

Nogle studier, de bedste publiceret i det meget anerkendte tids-
skrift Science, viser, at dødelighedsraten når et plateau på ca. 50 
pct. pr. år ved 105-års alderen (Barbi et al., 2018). For 40 år siden, 
i 1981, var der i Danmark fem borgere, som var 105 år eller ældre. 
I dag er der næsten 11 gange så mange, 50 kvinder og fire mænd. 
Så statistisk vil vi fremover få flere og flere meget, meget gamle 
mennesker i Danmark. Sådan er det også i andre lande, så det er 
simpelthen et spørgsmål om tid, før fru Calments rekord på 122 
år vil blive slået. 

Hvor gamle kan vi blive?
Levetiden stiger, fordi dødeligheden falder – men bliver det ved? Skeptikere 
har de sidste 100 år sagt, at det ikke kan fortsætte. Først sagde nogle 
forskere, at den øvre grænse for middellevetid var 65 år, senere satte 
andre grænsen op til 70 år og så til 85 år. I dag er levetiden for ja-
panske kvinder næsten 88 år. 

Vil det fortsætte? Vores iboende skepsis vil måske sige nej, det 
kan det ikke. Men hvorfor ikke? Vi ser hele tiden nye gennembrud 
i behandling af sygdomme. Færre oplever meget dårlige og sund-
hedsskadelige levekår, mange lever sundere, og arbejdslivet er ikke 
så fysisk belastende som tidligere. 

Sagen er, at dødeligheden er faldet og middellevetiden er steget 
i næsten alle de år, vi har haft pålidelige målinger af dødelighed i 
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mange lande og dermed har kunnet måle middellevetider. Siden 
1840 har vi set vi en stabil og lineær stigning i middellevetiden i 
de befolkninger, som i det givne år fra 1840 til 2019 har den læng-
ste middellevetid – best practice -befolkninger (Oeppen & Vaupel, 
2002). Disse data er vist i figur 2.2, for kvinder til venstre og mænd 
til højre. Punkterne i de to diagrammer viser best practice-middel-
levetider. Den var 45 år for svenske kvinder i 1840 og næsten 88 år 
for japanske kvinder i 2019. Den lige linje gennem punkterne viser 
en lineær trend med en konstant årlig stigning i middellevetid på 
0,24 år for kvinder og 0,22 år for mænd. Det er næsten tre måne-
ders ekstra levetid årligt for kvinder og godt 2½ måned for mænd. 
Hvert år i 180 år! 

Under best practice-punkter og den lineære trend i best practice-
middellevetid vises danskernes middellevetider siden 1840. Danske 
kvinders middellevetid i 1840 var 42,4 år og i 2020 83,6 år. I nogle 
perioder ligger vi tæt på best practice, og i andre perioder driver 
vores middellevetid lidt væk, fordi danskernes dødelighed falder 
mindre end i best practice-befolkningerne. 

Figur 2.2. Kvinder og mænds middellevetider fra 1840 til 2019: Best 
practice med trend og Danmark 

Kilde: Beregninger gennemført af Dansk Demografisk Forskningscenter SDU, baseret 
på data fra The Human Mortality Database www .mortality .org og fra historiske natio-
nale overlevelsestavler indsamlet af vores kollega Jim Oeppen.
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Danskernes dødelighed stagnerer somme tider. I efterkrigsårene var 
danske kvinders middellevetid meget tæt på best practice og i endnu 
flere år for mændenes vedkommende. Så sker der et eller andet. Alle-
rede omkring 1950 begynder danske mænds dødelighed at stagnere, 
og i slutningen af 1970’erne ser vi det samme for danske kvinder. 

Dét bekymrede danske politikere, som i 1992 satte et ekspert-
udvalg til at udrede årsagerne til denne stagnation, som man ikke 
i samme omfang så i nabolandene. Over to år udgav udvalget med 
underudvalg 14 rapporter med detaljerede analyser. I 1994 kunne 
Middellevetidsudvalget konkludere, at stagnationen i dansk døde-
lighed primært skyldtes danskernes usunde livsstil og i lidt mindre 
omfang dårlige levekår for de fattige. Middellevetidsudvalget var 
også blevet bedt om at udrede sundhedsvæsenets rolle i de stagne-
rende dødeligheder, men kunne ikke finde noget. 

Et par år senere begyndte danskernes dødelighed igen at falde i 
samme hastighed som hos nabolandene og best practice. Så de sid-
ste 25 år har vores middellevetider ligget parallelforskudt til best 
practice. Måske vil vi ligesom tidligere nærme os og nå best prac-
tice med tiden. 

Hvor gamle bliver vi fremover – og hvor mange gamle 
danskere bliver vi?
Danskerne bliver ældre fremover. Men hvor meget ved vi ikke med 
sikkerhed. Vores fremskrivninger er forbundet med usikkerhed. 
Usikkerheden omfatter både tilfældige udsving, der altid observe-
res i dødelighed, og de forskellige antagelser, vi gør os om fremtidig 
dødelighedsudvikling og modellering af disse (Vaupel et al., 2021). 

Forskellige fremskrivningsmodeller . Der findes mange forskellige 
fremskrivningsmodeller. Her viser vi i figur 2.3 resultater fra tre 
af dem, til venstre restlevetid for 65-årige kvinder og til højre for 
65-årige mænd fra 1970 frem til 2070. De første 50 år er observe-
ret restlevetid. De næste 50 år er statistiske fremskrivninger. For 
fremskrivninger vises både middelværdi i fuldtoptrukken kurve med 
farve afhængigt af modellen og 95 pct. usikkerhed med graduering. 
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Figur 2.3. 65-årige danske kvinder henholdsvis mænds restlevetider fra 
1970 til 2070. De første 50 år er observerede levetider, og de sidste 50 år 
er statistiske fremskrivninger ved tre forskellige modeller 

Kilde: Beregninger gennemført af Dansk Demografisk Forskningscnter SDU baseret 
på data fra The Human Mortality Database www .mortality .org.

Den ene fremskrivningsmodel er den metode, som DREAM-grup-
pen og Danmarks Statistik bruger, dvs. den officielle fremskriv-
ningsmetode i Danmark. Den anden model kaldes CoDA efter den 
specifikke kompositionsdataanalyse, der bruges til at forudsige de 
underliggende dødelighedsforandringer i befolkningen over aldre 
og tid. Der kan også indgå dødelighedsforandringer fra andre po-
pulationer, fx Norge og Sverige (Bergeron-Boucher et al., 2017). Den 
tredje fremskrivningsmodel, Catch-Up (Oeppen & Vaupel, 2002), 
fremskriver restlevetiderne for danske ældre kvinder og mænd un-
der den antagelse, at både kvinders og mænds restlevetider ved 65-
års alder vil nå best practice-landes dødelighed i år 2070, som det 
faktisk skete i efterkrigsårene, jf. figur 2.2. Lidt populært kan man 
sige, at Catch-Up-modellen fremskriver danskernes levetid, hvis vi 
over tid kommer til at leve lige så længe som japanerne. 

Uanset fremskrivningsmodel kan danskerne se frem til længere 
levetider. Mændene vil også i fremtiden leve kortere end kvinderne, 
og væksten er heller ikke så høj for mænd som for kvinder. Derimod 
er usikkerheden noget større for kvinder end for mænd. Det er be-
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mærkelsesværdigt, at Catch-Up-modellen forudsiger lavere leve tid 
for mændene end DREAM- og CoDA-modellerne. Det må under-
søges nærmere. 

Hvor mange gamle danskere er der så om 50 år? Figur 2.4 giver nogle 
bud. Figuren viser i 1 års aldersgrupper fra 65-års alder til 110-års 
alder (x-akse), hvor mange flere danskere, der vil være om 50 år (y-
akse) i aldersgrupperne. 

Figur 2.4. Hvor mange flere ældre danskere er der i 2070 i forhold til i 
dag (2020) ved fire forskellige fremskrivningsmodeller? (1.000)

Kilde: Beregninger gennemført af Dansk Demografisk Forskningscenter SDU baseret 
på data fra The Human Mortality Database www .mortality .org.

Hvor mange flere ældre danskere der vil være i 2070 i forhold til 
2020, er estimeret under samme tre fremskrivningsmodeller som i 
figur 2.3, DREAM i grønt, CoDA i rødt og Catch-Up i lilla. Disse tre 
modeller estimerer antal ud fra 1) historiske fødselsantal plus net-
tomigration og 2) fremtidige dødelighedsudvikling. Derudover viser 
vi i grå farve de rene kohorteeffekter, altså antal ældre danskere be-
regnet kun fra antal fødsler (plus lidt nettomigration) i årene 1955 
til 2005, men uden at indregne fald i dødelighed. Antal ældre dan-
skere ud over det grå areal skyldes faldende dødelighed. Det ses, at 
faldende dødelighed fremover er den væsentlige driver for et stigende 
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antal ældre om 50 år. Og bliver vi lige så gamle som japanerne, så 
bliver vi rigtigt mange meget gamle danskere, 90+ årige om 50 år.

Og hvor mange gamle danskere er der om 10 og 30 år? 50 år er mange 
år at se frem. Det er også relevant at se på kortere fremskrivninger 
som 10 og 30 år frem. Det gør vi for 65+ årige danskere henholds-
vis 80+ årige i tabel 2.1. 

Antal 65+ årige er en interessant befolkningsgruppe i forhold 
til pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Forbruget af 
sundhedsydelser begynder også at stige ved 65-års alderen. 

Antal 80+ årige er interessant i forhold til efterspørgsel i ældre-
plejen. En ældre undersøgelse fra England viste, at halvdelen af de 
80-årige har tre eller flere kroniske sygdomme (Barnett et al., 2012). 
Måske falder antallet over tid, fordi vi bliver sundere, men det er i 
den aldersgruppe, at rigtigt mange har brug for meget pleje. 

Tabel 2.1. Forskel i antal danskere 65+ hhv. 80+ år i 2030, 2050 og 2070 i 
forhold til nu (2020). Mænd og kvinder tilsammen

Hvor mange flere danskere 
65+ år  

end 1.176.272 i 2020

Hvor mange flere danskere 
 80+ år  

end 282.106 i 2020

Fremskrivnings metode I 2030 I 2050 I 2070 I 2030 I 2050 I 2070

Konstant dødsrate 174.722 167.312  134.231 138.535 196.042 137.851

DREAM 212.589 386.139 513.405 159.247 338.024 385.477

CoDA 213.437  393.083 538.264 160.909 344.672 404.330

Catch-Up 240.811 559.186 895.674 182.819 492.135 735.701

Kilde: Beregninger fra Dansk Demografisk Forskningscenter SDU baseret på data fra 
The Human Mortality Database www .mortality .org.

Også på lidt kortere sigt vil antallet af ældre danskere stige mar-
kant og procentvist endog meget kraftigt for 80+ årige, 55 pct. eller 
mere bare i 2030.

Der ligger en vigtig politisk opgave i at få tilpasset vores pensi-
onssystem, arbejdsmarked, sundhedsvæsen og ældrepleje til disse 
store stigninger i antal ældre, både unge ældre og gamle ældre, frem-
over. Det vil blandt andet kræve, at man dykker meget mere detalje-

http://www.mortality.org
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ret ned i demografiske data, som kun er summarisk sammenfattet 
i tabel 2.1 og figur 2.4. Disse data skal pindes ud på mange under-
grupper, og det skal ske lokalt, regionalt og nationalt. 

Pensionssystemet følger levetiden
Demografiske ubalancer. I årene 1942 til 1969 fødtes rigtig mange 
danskere, næsten 300.000 flere end forventet. Med faldende døde-
lighed bliver mange af os heldigvis meget gamle. „Ældrebyrden“ er 
noget positivt! Men vi er også nødt til at forholde os til en række 
konsekvenser heraf. Også fordi der efter baby-boomet i efterkrigs-
tiden kom et baby-bust med næsten 150.000 færre fødsler end for-
ventet i årene 1976 til 1990. Så der kommer flere gamle borgere med 
forventninger om pension og behov for pleje og sundhed. Samtidig 
bliver der færre danskere i arbejdsstyrken til, blandt andet, at passe 
de mange gamle. Hvis vi ikke gør noget. 

Balanceskabende politikker. Derfor besluttedes det for nogle år si-
den at binde pensionsalder op på dansk middellevetid. Hvordan 
det helt ender med at fungere, ved vi ikke, men vi giver et bud på 
de demografiske implikationer i figur 2.5. 

Der er fire diagrammer i figur 2.5. Diagram 2.5.A øverst til ven-
stre viser, hvordan pensionsalderen (tilbagetrækningsalder benævnt 
som R i figurens diagrammer) gradvist i 1-års trin forventes at øges 
fra 65 til 75 år over de næste 50 år. Politikerne vil løbende beslutte 
stigningerne, men idéen er, at tilbagetrækningsalder skal følge dan-
skernes levetid. 

Hvad betyder sådan en politik for den såkaldte afhængighedsra-
tio – dvs. antal borgere over R år i forhold til antal borgere mellem 20 
år og R år (arbejdsstyrken)? Det vises i diagram 2.5.B med estimater 
fra de tre fremskrivningsmodeller gennemgået tidligere, DREAM, 
CoDA og Catch-Up. Kurverne zig-zag’er, fordi pensionsalder øges 
trinvist, medens befolkningsudviklingen er jævn. 

Afhængighedsratioen vil uanset fremskrivningsmodel øges frem 
til slutningen af 2030’erne og derefter falde, medmindre vi bliver 
lige så gamle som japanerne (Catch-Up). 
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Figur 2.5. Demografiske implikationer af indekseret pensionsalder i 
Danmark frem til 2070

Kilde: Beregninger gennemført af Dansk Demografisk Forskningscenter SDU baseret 
på data fra The Human Mortality Database www .mortality .org.

Diagram 2.5.C viser med de tre fremskrivningsmodeller sand-
synligheden for, at gennemsnitsdanskeren når at overleve fra 50-års 
alder til den gældende pensionsalder. Den sandsynlighed vil stige 
langsomt fra godt 91 pct. til godt 93 pct. over de næste 50 år. Med-
mindre vi bliver lige så gamle som japanerne. Så vil den stige til 96 
pct. Vi må altså regne med, at omkring 8 pct., måske ned til 4 pct., 
af de 50-årige danskere ikke overlever til pensionsalderen. Om det 
er tilfredsstillende, er en politisk afvejning. Det positive er, at tallet 
med stor sandsynlighed ikke stiger, selvom pensionsalderen gradvis 
sættes op til 75 år. 
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Diagram 2.5.D viser, at det gennemsnitlige antal pensionistår 
vil falde gradvist fra ca. 20 år til 16 år i 2070. Målsætningen var, at 
dette antal ikke måtte komme under 14½ år, og det gør det næppe. 
Men igen, igen, hvis vi bliver lige så gamle som japanerne, så vil an-
tal pensionistår for gennemsnitsdanskeren stige til over 24 år. Og 
det er måske for mange år for holdbarheden.

Denne lidt kursoriske demografianalyse antyder, at et pensions-
system med gradvis stigning i pensionsalder til 75 år over de næste 
50 år med nogen sandsynlighed vil være bæredygtigt og holdbart 
på kort og langt sigt. Medmindre vi bliver så gamle som japanerne. 

Men er det retfærdigt? Alle danskere betaler efter evne til pensions-
systemet. Både folkepension og for manges vedkommende også ar-
bejdsmarkedspension. Uanset hvordan pensionsalderen sættes, så 
vil der altid være nogle bidragydere, som slet ikke når pensionsalde-
ren eller kun opnår få år på pension, og omvendt andre ydere med 
rigtig mange år på pension og med pensionsydelse. Dette kunne 
opfattes som retfærdigt, om det var et lige lotteri for alle. 

Men det er ikke et lige lotteri for alle danskere. Talrige under-
søgelser i Danmark og alle lande, vi sammenligner os med, viser 
systematiske forskelle i, hvor gamle vi bliver afhængigt af vores ud-
dannelse, af vores indkomst eller andre mål for social status. Dan-
ske 30-årige mænd kunne i 2017 forvente en restlevetid på 49,8 år. I 
gennemsnit. Hvis manden lå i nedre fjerdedel på indkomstskalaen, 
kunne han kun forvente 44,5 år, men i øvre fjerdedel hele 54,3 år. 
Samme tendens for kvinder, men dog mindre forskelle. Det er vist 
i en stor nordisk undersøgelse (Brønnum-Hansen et al., 2021). Det 
er nogenlunde ens i Danmark, Finland, Norge og Sverige, men en 
anelse større forskelle i Danmark. Undersøgelsen viser en tendens 
til, at uligheden i levetid er vokset over tid, i hvert fald for mænd. 
Men anden forskning viser, at det kan være afhængigt af den måde, 
som socialstatus og indkomst måles på (Shi et al., 2021). 

Vi har skabt et formentligt bæredygtigt, men næppe retfærdigt 
pensionssystem. Og hele Arne-politikdiskussionen i Danmark har 
vist, hvor svært det er at håndtere disse statistiske retfærdigheds-
udfordringer. 
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Diskussion
Moderne demografisk forskning har givet os meget viden om, hvor 
gamle vi kan regne med at blive som danskere, og hvor mange gamle 
der vil komme og være i de kommende fem årtier. Det er glædeligt, 
at vi bliver ældre, og at vi dermed bliver mange gamle danskere 
fremover. Det giver dog også nogle udfordringer, som samfundet 
må forholde sig til og finde gode løsninger på. 

Forskning kan gøre os klogere både om retning, tendenser og 
mange forskellige detaljer i fremskrivningerne. Og lige så vigtigt: om 
fremskrivningernes usikkerhed. Hvis danskernes dødelighed lige-
som i efterkrigstiden falder til det, vi ser i best practice-landene, for 
tiden Japan, så bliver der rigtigt mange flere meget gamle danskere, 
end hvis vi anlægger mere forsigtige og konservative antagelser i vo-
res beregninger. Der bliver flere gamle, også meget gamle danskere. 
Men præcist hvor mange ved vi ikke. 

Som demografer skal vi ikke pege på politiske fortolkninger og 
løsninger, men vi vil pege på tre forhold. 

Usikkerheden i vores viden og vores fremskrivninger er mindsket 
med 20 års intens forskning, men der vil altid være usikkerhed i frem-
skrivninger. Derfor skal de politiske løsninger, som skal håndtere 
udfordringer ved og grundet demografisk aldring, være robuste og 
fleksible. De skal kunne rumme både meget markant aldring og en 
mindre markant aldring. Og politikkerne skal kunne omstilles for-
holdsvist hurtigt, hvis udviklingen afviger fra det i dag forventede. 

Vores egen forskning skal styrkes, så viden og fremskrivninger 
om befolkningens aldring bliver mere sikker. Både den systematiske 
og den statistiske usikkerhed i vores fremskrivninger kan mindskes. 
Vi skal udvikle modeller, hvor vi inkorporerer data på individniveau 
om helbred og måske livsstil. Vi har så mange data i de danske be-
folkningsregistre, som vi skal lære at bruge også i demografiske 
fremskrivninger.

Og for det tredje kunne vi ønske, at vores forskning og viden 
om demografiske forhold finder vej ind i politikdannelsen og plan-
lægningen i både offentlige og private sektorer og på alle niveauer. 
Det ser vi i andre lande, fordi demografi som klima er så vigtig i 
dette århundrede. 
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3  Sund aldring  
Bliver ældres mentale og 
fysiske kapacitet bedre? 
af kaare christensen*

Indledning
Dette kapitel vil give en kort oversigt over de vigtigste fysiske og 
mentale ændringer, der sker med alderen, og hvordan disse æn-
dringer måles i befolkningsundersøgelser. Dette vil danne udgangs-
punkt for en beskrivelse af udviklingen i sund aldring i Danmark 
her i det nye årtusinde og et bud på, hvordan den vil blive i de kom-
mende årtier.

Aldring er generelt karakteriseret ved stigende sårbarhed, tab 
af funktionsevne og øget sygelighed, men vi ældes forskelligt. En 
„vellykket“ aldringsproces er kendetegnet ved, at man stadig kan 
fungere og trives, når man kommer (højt) op i årene. WHO kalder 
denne proces „sund aldring“ og definerer den således: „Healthy 
Aging is the process of developing and maintaining the functio-
nal ability that enables wellbeing in older age“. Men hvordan går 
det egentlig med den sunde aldring i Danmark og andre højind-
komstlande? Hvis man følger udviklingen i Danmark via mediernes 
rapportering af forskningsresultaterne inden for feltet, får man et 
meget uklart billede. En VIVE-undersøgelse fra 2018 resulterede i 
overskrifter som „Danske ældre er blevet sundere“, mens en rap-
port baseret på et studie fra Statens Institut for Folkesundhed i 
2019 trak mange overskrifter som for eksempel „Ældres helbred 
bliver ikke bedre“. Derimod har en sammenfattende redegørelse 
fra Sundhedsstyrelsen i 2021 om udviklingen i sund aldring i Dan-
mark ikke påkaldt sig megen medieopmærksomhed – muligvis på 
grund af at sidstnævnte rapport konkluderede, at udviklingen ikke 

* Professor, dr.med. Leder af Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk 
Universitet.
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er entydig, men afhænger af, hvilket aspekt af ældres helbred og 
trivsel der undersøges. 

I forskningen om udviklingen i sund aldring fokuseres der oftest 
mere på funktionsevne og trivsel end på sygdomme. Det er med god 
grund, da en lang række af de muligheder og udfordringer, det ald-
rende samfund vil stå overfor i de kommende årtier – herunder fast-
holdelse på arbejdsmarkedet og ældreplejebehov – er stærkt afhæn-
gige af mental og fysisk kapacitet i den fremtidige ældrebefolkning. 

Hvordan måles sund aldring?
Dødsrisiko i forskellige aldre anvendes som en helt overordnet in-
dikator for menneskers helbred. Med den glimrende intention, at 
alder ikke skal være bestemmende for muligheder og rettigheder 
i samfundet, hævdes det til tider, at „alder er blot et tal“. Dette er 
der dog ikke belæg for ud fra sundhedsvidenskabelige data. Den 
årlige dødsrisiko stiger eksponentielt fra cirka 35-års alderen med 
en fordobling i løbet af ca. syv år. Og sådan fortsætter det indtil ca. 
85-års alderen, hvorefter stigningen bliver langsommere for endelig 
at stabilisere sig fra ca. 100-års alderen med en årlig dødsrisiko på 
omkring 50 pct. Til sammenligning er den årlige dødsrisiko for en 
65-årig mand godt 1 pct. og for en 85-årig mand omkring 11 pct., 
mens de tilsvarende tal for kvinder er knap 1 pct. og 8 pct. Fald i 
dødsrisiko blandt ældre tolkes ofte som en forbedring i ældres hel-
bred, selvom behandling, pleje og livsvilkår også spiller ind. 

Sygdomsforekomst kan med fordel anvendes til at måle ældres 
helbred, når det drejer sig om veldefinerede og pålideligt registre-
rede, nyopståede tilstande som for eksempel blodprop i hjertet og 
cancer. For andre hyppige sygdomme kan det være meget svært at 
bedømme udviklingen, da kriterierne for sygdomme som for eksem-
pel forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol er ændret gennem årene, 
og det har lægernes opmærksomhed på sygdomme blandt ældre 
også. Hvor man førhen oftere kunne have sin ikke-diagnosticerede 
type 2-diabetes som ældre og dermed være „rask“, er der nu større 
chancer for, at man får tilstanden diagnosticeret og dermed er „syg“. 
Yderligere er overlevelsen med type 2-diabetes forbedret, og det vil 
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alt sammen bidrage til, at der er flere „syge“. Det på trods af at det 
for den enkelte er en sundhedsmæssig fordel at få diagnosticeret og 
behandlet sin sygdom med bedre helbred og overlevelseschancer til 
følge. En særlig udfordring er psykiske lidelser og sygdomme i be-
vægeapparatet (ryg, nakke, arme, ben), som er blandt de hyppigste 
årsager til tidlig pensionering. For begge disse sygdomsgrupper gæl-
der, at tilstandene er vanskelige både at diagnosticere og behandle. 

Fysisk og mental funktion er helt centrale indikatorer for hel-
bred og trivsel blandt ældre. Fysisk funktion måles typisk som evnen 
til at udføre veldefinerede dagligdags opgaver og ved gennemførelse 
af fysiske test som for eksempel gribestyrke. Mental funktion om-
fatter oftest både et kognitivt mål (IQ-test) og en række spørgsmål 
om stemningsleje og trivsel. Yderligere information om krop og 
sanser omfatter typisk højde og vægt, som anvendes til at beregne 
fedmemålet Body Mass Index (BMI), antal tænder, evnen til at høre 
en normal samtale og læse en avistekst.

Som det ses i figur 3.1, er fysiske og kognitive mål stærkt negativt 
aldersafhængige, mens trivselsmål udviser langt mindre aldersva-
riation. Den markante gennemsnitlige forskel i IQ-testresultaterne 
mellem aldersgrupperne er måske overraskende. I den sammenhæng 
er det vigtigt at bemærke, at sådanne test især baserer sig på hur-
tighed og korttidshukommelse og i langt mindre grad på erfaring. 
Med alderen bliver fysisk og mental funktion tiltagende vigtige som 
indikatorer for helbred og trivsel, og blandt de allerældste er funk-
tionsniveau den absolut stærkeste prædiktor for overlevelse. 

Selvrapporteret helbred er en persons overordnede vurdering af 
eget helbred med nogle få kategorier at vælge imellem (for eksem-
pel meget godt, godt, nogenlunde, dårligt, meget dårligt). Sådanne 
simple spørgsmål om selvvurderet helbred er forbavsende gode in-
dikatorer for forskelle i helbred blandt jævnaldrende af samme køn 
på et givet tidspunkt. Det virker imidlertid ikke lige så godt, hvis 
man sammenligner hen over aldersgrupper, tidsperioder eller køn. 
Det skyldes, at man har en tendens til at kalibrere sit svar ud fra, 
hvordan helbredet er for andre på ens egen alder – altså ud fra hvad 
man med rimelighed kan forvente. Det er ligeledes bemærkelsesvær-
digt, at hyppigheden af smerter og ubehag er meget ensartet i alle
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Figur 3.1. Fysisk og mental funktion blandt danskere i alderen 45-95 år

Kilder: Vestergaard et al. Aging & Mental Health, 2015; Frederiksen et al. Annals of 
Epidemiology, 2006.

aldersgrupper i voksenlivet – på trods af de markante aldersforskelle 
i helbred, vi kan observere med test og andre mere „objektive“ un-
dersøgelser. Egenskaber, der udviser meget lidt variation hen over al-
dersgrupper, er ikke velegnede til at måle udviklingen i sund aldring.

Forventet antal „gode leveår“ kan beregnes ud fra dødsrisiko 
og forekomsten af funktionsnedsættelse og sygdomme i alle al-
dersgrupper. En underliggende forudsætning for disse beregninger 
er ofte, at befolkningens overlevelse og helbred forbliver som nu. 
„Gode leveår“ kan defineres som år med henholdsvis godt selvvur-
deret helbred, uden langvarig sygdom, uden (alvorlig) funktionsned-
sættelse eller med godt mentalt helbred. Nogle beregningsmetoder 
forsøger at samle flere indikatorer og vægte deres betydning efter 
alvorlighedsgrad.

Sårbarhed og skrøbelighed – på engelsk „frailty“ – er inkluderet i 
mange befolkningsundersøgelser, men der anvendes mange forskel-
lige definitioner og metoder, hvilket gør, at det er vanskeligt at følge 
udviklingen i ældres sårbarhed og skrøbelighed over kalendertid. 
Tidligere var de fleste skrøbelighedsmål baseret på fysiske indika-
torer, der er forbundet med højere risiko for at blive syg eller miste 
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færdigheder, men i det sidste årti har man i stigende grad inddraget 
psykiske og sociale faktorer i skrøbelighedsmål.

Sociale relationer omfatter en bred vifte af kontakt, samspil og 
fællesskaber med andre mennesker og er en vigtig komponent for 
trivsel. Det kan dog være vanskeligt at tolke data om sociale relatio-
ner, da nogle relationer kan være belastende og andre meget givende 
for den enkelte. Hyppige sociale kontakter kan være skabt af et stort, 
udækket plejebehov hos et nært familiemedlem, mens få kontakter 
kan være selvvalgt og forbundet med god trivsel. 

Gennemsnit, variation og „outliers“ (ekstreme tilfælde): Under-
søgelser af ældres helbred og trivsel fokuserer ofte på gennemsnit-
tet og ikke på variationen. Det på trods af at vi med alderen bliver 
tiltagende forskellige. Blandt midaldrende er der forskelle i helbred, 
funktion og trivsel, og disse forskelle øges markant med årene. I 70-
80-års alderen vil der således være en betydelig andel, der fungerer 
lige så godt som de midaldrende, men også en stor gruppe der har 
problemer med helt almindelige daglige gøremål. Outliers, som for 
eksempel 80-årige, der løber maraton eller leder en større virksom-
hed, eller 100-årige der stadig kører bil eller fortsat skriver bøger, 
påkalder sig ofte stor opmærksomhed og giver næring til den tidli-
gere nævnte „alder er bare et tal“-tankegang. Vi kan naturligvis blive 
inspireret og fascineret af ualmindeligt vellykkede aldringsforløb, 
men det er vigtigt at holde sig for øje, at de netop er outliers og 
derfor ikke nødvendigvis opnåelige for mange.

Udviklingen i sund aldring i Danmark i 
det 21. århundrede
Udviklingen i sund aldring i Danmark i de sidste årtier har ikke 
været ensartet hen over de forskellige indikatorer, men udviklin-
gen har været overvejende positiv. Det gælder flere af de vigtigste 
indikatorer såsom bedre overlevelse, bedre kognitiv funktion og la-
vere demensrisiko. Der har også været en positiv udvikling i antal 
gode leveår, defineret som år med godt selvvurderet helbred, uden 
langvarig sygdom og med godt mentalt helbred. Derimod er fore-
komsten af overvægt, diabetes og en række hjertesygdomme øget, 
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mens depressive symptomer og hyppigheden af en række lidelser i 
bevægeapparatet er uændret. Det samme er antal gode leveår defi-
neret som år uden alvorlige aktivitetsbegrænsninger.

Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående konklusion, som er 
sammenfattet ud fra Sundhedsstyrelsens rapport fra 2021, er base-
ret på mange undersøgelser, der ikke altid er samstemmende. Nogle 
undersøgelser er baseret på registerdata fra sundhedsvæsenet. Andre 
er baseret på selvrapporterede data, som har vist sig at være afhæn-
gige af forskningsmetoden, det vil sige, hvilke spørgsmål eller test 
der anvendes til at belyse en given helbredsindikator, om undersø-
gelsen bygger på ansigt-til-ansigt-interview eller udfyldte postom-
delte eller elektroniske spørgeskemaer, hvilken deltagelsesprocent 
der opnås, og om pårørende kan svare på spørgsmål, hvis den ældre 
af helbredsmæssige årsager ikke selv er i stand til at deltage. 

Den fremgang i middellevetid, vi har set gennem de sidste år-
tier, er langt overvejende betinget af et fald i ældredødeligheden. 
Så målt på dødelighed er ældres helbred blevet stadigt bedre her i 
det 21. århundrede (figur 3.2). En del af den forbedrede overlevelse 
skyldes bedre levevilkår og livsstil, men utvivlsomt også en bedre 
diagnostik og behandling af ældre, som er markant intensiveret 
gennem de sidste årtier. I slutningen af det 20. århundrede var der 
fortsat aldersgrænser på en række undersøgelser og behandlinger 
i det danske sundhedsvæsen, for eksempel 70 år for CT-scanning 
og 65 år for visse kemokure. I dag er disse grænser fjernet, og hold-
ningen til behandling af ældre og meget gamle er ændret markant. 
Nu hjerteopereres mange 90+ årige, og en betydelig andel af 100+ 
årige får målt deres kolesterol, om end det hensigtsmæssige i sidst-
nævnte kan diskuteres.

Udviklingen i sygdomsforekomst er vanskelig at opsummere 
kort, da den varierer hen over sygdomme, aldersgrupper og køn. 
Blandt de meget positive udviklinger i de sidste årtier er en faldende 
andel af ældre, der årligt diagnosticeres med demens på trods af en 
øget diagnostisk aktivitet. Den modsatte tendens er set for blandt 
andet hjerterytmeforstyrrelser samt kræft i lunger og bryst blandt 
kvinder. Forekomsten af type 2-diabetes og iskæmisk hjertesygdom 
(hjertekrampe og blodprop i hjertet) er også steget i ældrebefolknin-
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Figur 3.2. Den årlige dødsrisiko for 65-, 75- og 85-årige i Danmark

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

gen, hvilket dog delvist er betinget af bedre overlevelse med disse 
sygdomme.

Fysisk og mental funktion blandt ældre har udviklet sig positivt 
gennem flere årtier. Især for kognition (IQ) er der sket markante 
forbedringer. Vi ankommer til høj alder med bedre og bedre funge-
rende hoveder målt ved IQ-test. Denne udvikling ses lige fra mid-
aldrende til 90+ årige, og forskellene er betydelige. Baggrunden for 
denne fremgang er utvivlsomt den såkaldte „Flynn-effekt“, som er et 
udtryk for, at IQ blandt unge gennem det meste af det 20. århund-
rede er steget fra generation til generation (med 6-9 point eller en 
halv standarddeviation på en skala med gennemsnit 100). Forskel-
lene mellem generationerne er tydelige i de danske data indsamlet 
ved session (figur 3.3). At starte ud på et højere kognitivt niveau i 
ungdommen øger chancerne for et højere niveau senere i livet. År-
sagerne til den stærkt stigende IQ skal især søges i uddannelse og 
træningen i abstrakt tænkning samt generelle livsvilkår. Stigningen 
i IQ blandt unge er i en række lande, herunder Danmark, stoppet
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Figur 3.3. Gennemsnitligt IQ-testresultat og højde ved session for 
danske mænd født 1939-1959

Note: Maksimum score er på denne IQ-skala 78, som kun en håndfuld af de mere 
end 700.000 unge mænd opnåede. Stigningen i højde stoppede omkring årgang 1960 
og stigningen i IQ omkring årgang 1970. 
Kilde: Christensen et al. International Journal of Epidemiology, 2015.

omkring 1990, men vi kan stadig i de næste mange årtier forvente, 
at danskere ankommer til høj alder med bedre og bedre kognitive 
 evner. Anvendeligheden af IQ-test som mål for kognitive evner er 
omdiskuteret, men talrige undersøgelser har dokumentet, at høj IQ 
er forbundet med større chancer for sund aldring og bedre overle-
velse.

Vi har ikke tilsvarende overbevisende evidens for, at den fysiske 
funktion er ændret markant i positiv retning. Det skyldes blandt 
andet mangel på sammenlignelige data hen over generationer. De 
tilgængelige danske og internationale data tyder dog på en vis frem-
gang i fysisk funktion blandt ældre, men ikke så markant som for 
kognition. En undtagelse er dog antropometriske mål som højde 
og tandstatus, som gennem mange årtier har vist en klar positiv 
udvikling, som det ses i figur 3.3 og 3.4.

Udviklingen i antal gode leveår har som nævnt generelt vist en 
positiv udvikling i Danmark i det 21. århundrede, dog med forskelle 
betinget af, hvordan „gode leveår“ defineres. I figur 3.5 ses, at der
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Figur 3.4. Andel med 20 eller flere egne tænder fordelt efter aldersgruppe 
1987-2017

Kilde: Johannesen et al. Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019 . 
 Sundhedsstyrelsen, 2019.

for 65-årige mænd og kvinder er sket en stigning i den forventede 
restlevetid i begyndelsen af det 20. århundrede, uden at antallet af 
år med alvorlig funktionsbegrænsning er øget. Data er fra den dan-
ske delpopulation af den europæiske SHARE-undersøgelse (Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe). Funktionsbegræns-
ning er her et selvrapporteret mål for, hvorvidt folk selv vurderer, 
om de er begrænsede i aktiviteter, andre folk normalt laver. Tilsva-
rende positive udviklinger ses, når man kombinerer Sundheds- og 
Sygelighedsundersøgelserne nævnt i figur 3.4 med SHARE-data og 
ser på år med godt selvvurderet helbred. Derimod har antal år med 
langvarig sygdom kun vist små udsving gennem de seneste årtier.

Figur 3.5. Forventet restlevetid i år uden funktionsbegrænsning for 
danske 65-årige mænd og kvinder i 2006, 2010, 2014 og 2016 

Kilde: Danmarks Statistik og SHARE. Brønnum-Hansen et al. Medicinsk  Sociologi. 
Munksgaard, 2020.
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Vigtige forskelle i sund aldring
Når forskningsdata anvendes til at belyse udviklingen i sund ald-
ring, er der en række forhold, der er vigtige at tage i betragtning. 
Er undersøgelsen et øjebliksbillede, eller følges individer over tid? 
Er udviklingen den samme på populationsniveau og individniveau, 
for begge køn, for yngre ældre, ældre og de ældste og for forskellige 
socioøkonomiske grupper? Det er ofte ikke tilfældet.

Øjebliksbillede eller opfølgning: Mange studier af sund aldring 
er baseret på et øjebliksbillede, hvor man undersøger mange for-
skellige aldersgrupper i et givet kalenderår. Det danner baggrund 
for kurver som i figur 3.1. I sådanne undersøgelser kan forskelle 
mellem aldersgrupper skyldes både alder og fødselsårgang. Umid-
delbart kan det lyde som det samme, men hvis vi for eksempel plot-
ter højde efter aldersgrupper, vil det i et øjebliksbillede se ud, som 
om vi bliver lavere med alderen. Vi kan i opfølgningsundersøgelser 
af individer over mange år se, at vi bliver en lille smule lavere med 
årene, men slet ikke så meget, som et øjebliksbillede vil antyde. Den 
øjensynlige „alderseffekt“ skyldes, at de ældre kohorter ikke nåede 
deres fulde genetiske højdepotentiale, som senere årgange har. Det 
er tydeligt illustreret i figur 3.3, hvor det ses, at mændene i årgang 
1959 var 5 cm højere ved session end mændene i årgang 1939, da 
disse 20 år tidligere blev målt.

Samme mekanisme gør, at vi overvurderer, hvor meget vores 
kognition falder med alderen, hvis vi tager udgangspunkt i øje-
bliksbilleder af IQ som i figur 3.1. I udenlandske studier har man 
kombineret øjebliksbilleder med opfølgningsstudier. I øjebliksbil-
leder ses et klart aldersrelateret fald i en række IQ-test undtagen for 
ordforråd og hovedregning. I opfølgningsstudierne ses et næsten 
stabilt niveau frem til ca. 60-års alderen, hvorefter alle test viser et 
mere eller mindre markant fald i gennemsnit. Man kan ikke på den 
baggrund sige, at øjebliksbillederne er misvisende. De viser, hvor-
dan færdighederne i forskellige aldersgrupper er i gennemsnit her 
og nu. De kan blot ikke nødvendigvis tolkes som den bane, man i 
gennemsnit som individ vil følge.

Population eller individ: Umiddelbart skulle man tro, at udvik-
lingen for individer og den population, de udgør, vil følges ad. Det 
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er imidlertid ikke altid tilfældet. Et meget illustrativt eksempel er 
demens. Danske og udenlandske undersøgelser har vist, at ældres 
risiko for at blive demente er faldet: Risikoen for at få en demens-
diagnose inden for for eksempel et eller fem år er faldet – hvilket er 
rigtig gode nyheder for den enkelte. Imidlertid lever vi som nævnt 
længere og har således flere år, hvor vi er i risiko for at få demens. 
Samtidig er de meget store fødselsårgange, som blev født midt i 
1940’erne, nu ved at komme i den alder, hvor demens stadig opstår 
relativt hyppigt. De to sidstnævnte forhold vejer tungere, så sam-
fundet står over for et stigende antal demente, på trods af at den 
årlige demensrisiko for den enkelte er faldet. 

Mænd eller kvinder: Kvinder har lavere dødsrisiko i alle aldre og 
kunne derfor forventes at have bedre helbred end mænd i alle aldre. 
Det har de imidlertid ikke. Kvinder får flere fysiske funktionsind-
skrænkninger med alderen end mænd. I figur 3.1 ses, at muskel-
styrken hos 45-årige kvinder i gennemsnit svarer til mænd i godt 
80-års alderen. Kvinder har flere sygdomme, spiser mere medicin og 
går mere til egen læge end mænd. Omvendt indlægges mænd hyp-
pigere på hospital end kvinder. Dette mønster skyldes, at kvinder 
har flere kroniske sygdomme, som ikke er forbundet med nogen 
større overdødelighed, men med vedvarende gener, for eksempel 
gigtsygdomme. Derimod får mænd i gennemsnit alvorlige hjerte-
sygdomme omkring ti år tidligere end kvinder. Prognosen ved en 
given sygdom i et givet stadie er typisk bedre for kvinder end for 
mænd. Disse kønsforskelle er betinget af et komplekst samspil mel-
lem biologiske, adfærdsmæssige og sociale mekanismer. Det er de 
samme indikatorer for sund aldring, man anvender for mænd og 
kvinder, og de er anvendelige inden for begge køn. Man skal blot 
være opmærksom på, at sammenligningerne oftest bør foretages 
indenfor hvert køn for sig – jævnfør eksemplet med muskelstyrken: 
80-årige mænd er ikke lige så sunde som 45-årige kvinder, selvom 
de har samme gribestyrke. 

Aldersgruppe: Langt den største del af den viden, vi har om sund 
aldring, omhandler midaldrende og yngre ældre. For de ældste grup-
per og specielt i de sidste år af livet er der imidlertid en række in-
dikatorer, der ændrer betydning. Et eksempel er fedmemålet Body 
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Mass Index (BMI). Et højt BMI blandt midaldrende og yngre ældre 
er forbundet med sygdomme og funktionsindskrænkninger, hvori-
mod et højt BMI hos de ældste og blandt geriatriske patienter er 
forbundet med en bedre overlevelse. For midaldrende og yngre æl-
dre er sygdomme de vigtigste indikatorer for sund aldring, mens 
det for de ældste er funktionsniveau.

Socioøkonomiske forhold: Der er betydelige forskelle i sund ald-
ring afhængigt af uddannelse og andre socioøkonomiske indikato-
rer. Det gælder dødelighed, sygelighed, funktionsevne og forventede 
antal gode leveår. For eksempel er middellevetiden for 65-årige med 
en høj uddannelse godt to år længere end for lavt uddannede, og 
forskellen i forventet antal år uden funktionsindskrænkninger er tre 
år her i Danmark i det 21. århundrede ifølge SHARE-undersøgelsen.

Bliver ældres mentale og fysiske kapacitet bedre i de 
kommende årtier?
Baseret på de tilgængelige data og den hidtidige udvikling er der 
ikke tvivl om, at de fremtidige 65-, 75- og 85-årige i gennemsnit vil 
være bedre fungerende kognitivt end dagens danskere i samme al-
der. De kommende ældre vil også være højere, have bedre tandstatus 
og måske også have en generelt lidt bedre fysik, hvis ikke fedmehyp-
pigheden, belastningssyndromer og stressforekomsten vedbliver at 
stige. Det er vanskeligt at forudsige sygdomsforekomsten og antal 
forventede gode leveår, da disse afhænger af fremtidens diagnostiske 
intensitet og definitioner af sygdomme. Hvornår er for eksempel en 
bevægeindskrænkning i et led et „normalt aldersrelateret tab“, og 
hvornår er det en „behandlingskrævende tilstand/sygdom“, og hvor 
omfattende skal en eventuel behandling være? Sådanne grænser er 
ikke klare og er under stadig forandring. Trods forbedret sundheds-
tilstand opleves en stadig større efterspørgsel af sundhedsydelser på 
grund af øgede forventninger og krav. Denne udvikling vil sandsyn-
ligvis fortsætte i takt med, at nye muligheder for behandling opstår, 
og der vil utvivlsomt fortsat være en betydelig social gradient i at 
kunne få maksimal glæde af sundhedsvæsenet. Trivsel er umådeligt 
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vanskelig at fremskrive, da det afhænger af en myriade af person-
lige, familiemæssige og samfundsmæssige forhold, der interagerer.

Mens udsigterne for den enkelte midaldrende generelt er posi-
tive med forventet bedre helbred og funktionsevne i vente sammen-
lignet med nutidens ældre, står samfundet over for en række store 
udfordringer med et øget antal syge og plejekrævende. Årsagen er, 
at fremgangen på individniveau modvirkes af den ændrede befolk-
ningssammensætning med et stigende antal ældre både absolut og 
relativt. 

Tyder udviklingen i sund aldring på, at vi kan arbejde 
længere i fremtiden?
Fremtidens ældre vil være bedre kognitivt end dagens ældre. Det be-
tyder, at vi generelt får bedre forudsætninger for at kunne arbejde til 
en højere alder i kognitivt prægede og erfaringsbaserede job. Deri-
mod er der ikke meget, der tyder på, at vi kan gøre det samme i fy-
sisk betonede job, der kræver højt tempo. Fremtidens ældre vil være 
helbredsmæssigt meget forskellige – måske endda mere end i dag. 
Med udgangspunkt i udviklingen i sund aldring er konklusionen, at 
vi kan arbejde længere, hvis vi formår at tilpasse arbejdsopgaverne 
til den brede vifte af fysisk og mental kapacitet, der er og fortsat vil 
være i ældrebefolkningen. 

Hvor kan jeg læse mere?

Jensen, H.A.R., I. Kyvsgaard, K. Christensen, A.I. Christensen. Sund aldring . 
Udviklingen i Danmark i løbet af de sidste årtier . Sundhedsstyrelsen. 2021. 

Jeune, B., M.L. Eriksen, K. Andersen-Ranberg og H. Brønnum-Hansen. 
Im prove ment in health expectancy at ages 50 and 65 in Denmark 
 during the  period 2004-2011. Scandinavian Journal of Public Health 
2015;43(3):254-9.
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4  En ny livsfase tager form – 
pension i det 21. århundrede
af aske juul lassen*

Indledning
De måder, vi bliver pensioneret på, ændrer sig i disse årtier. På trods 
af at pensionsalderen stiger, fortsætter mange med at arbejde efter 
folkepensionsalderen. Andre starter virksomheder i de sidste år af 
arbejdslivet, nogle går tilbage i arbejde efter at være blevet pensio-
neret, og mange har gradvise overgange, hvor de over en årrække 
går ned i tid, inden de går på fuld pension. For mange mennesker 
er der en lang overgangsfase mellem arbejds- og pensionsliv, og ofte 
fører det til mange overvejelser vedrørende identitet, mening, ret-
ning, fællesskaber og eksistens. Samtidig er pensionen for de fleste 
en meget aktiv periode med et væld af aktiviteter, frivilligt arbejde 
og engagement i familien og lokalsamfundet. 

I dette kapitel beskriver jeg, hvordan pensioneringen har for-
andret sig i det 21. århundrede, og hvordan pensionen i dag ikke 
længere kendetegnes ved en tilbagetrækning fra samfundet, men 
snarere ved en omdirigering af de måder, man engagerer sig i sam-
fundet på. Pension er i dag mere udvikling end afvikling. Mulig-
hedsrummet for, hvad pensionister foretager sig, når de først har 
trukket sig (delvist) tilbage fra arbejdsmarkedet, er åbnet kraftigt op. 

I det følgende afsnit beskriver jeg den data og de metoder, jeg 
har brugt for at skabe indsigterne i dette kapitel. Derefter oprid-
ser jeg kort pensionens historie gennem de sidste 130 år, og hvad 
der er sket med pensionslivet i det 21. århundrede, samt hvordan 
vi kan forstå pensionens rolle i vores samfund i dag. I den efter-
følgende analyse viser jeg tre temaer, der er vigtige for at forstå 
denne rolle: rummet mellem arbejde og pension, pension som en 
flydende tilstand og pension som et mulighedsrum. De tre  temaer 

* Ph.d., lektor på Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Saxo-Instituttet, 
Københavns Universitet.
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udgør ikke en kronologi over pensionsprocessen, men viser på hver 
deres måde, hvilke livtag mange af nutidens pensionister tager 
med den nye livsfase, og hvordan de håndterer rummet mellem 
arbejde og pension. 

Data og metoder
Data og indsigter i dette kapitel stammer fra projektet „Pensionsfor-
tællinger: Overgange fra arbejde til pension i det 21. århundrede“, 
som blev støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn i 2019 og som 
førte til bogen „Livets tredje akt“ i 2020. Nogle af pointerne fra ka-
pitlet er også udgivet i bogen. I projektet udførte jeg semi-struktu-
rerede interview med 20 mennesker, der befandt sig et sted mellem 
arbejde og pension. Hver person blev interviewet over to gange af 
i alt tre til seks timers varighed. Jeg fulgte desuden størstedelen af 
personerne til en aktivitet efter deres valg (fx træning, gåtur, bridge 
eller frivilligt arbejde). 

Personerne dækkede et bredt udsnit af befolkningen med hensyn 
til uddannelsesbaggrund, bopæl, arbejdsliv, køn og civilstand. De 
blev udvalgt gennem formålssampling, alt efter hvordan de var pen-
sionerede og arbejdede, og om de kunne illustrere en problemstilling 
vedrørende pensionen, som jeg vidste var relevant fra faglitteraturen. 
De tre cases, jeg har udvalgt til dette kapitel, er alle ressourcestærke 
pensionister med lange uddannelser og et velfungerende arbejdsliv 
bag sig. Selvom de 20 personer i projektet dækkede bredere, er det 
ikke tilfældigt, at netop de tre cases er medtaget her. De tre temaer 
beskrevet ovenfor rammer socialt skævt, og selvom tendenserne ved-
rørende gradvis pension og iværksætteri i slutningen af arbejdslivet 
foregår i alle befolkningsgrupper, er det mest udbredt blandt de 
længst uddannede. 

Jeg brugte sneboldsmetoden til at finde personerne og startede 
med venners og families netværk, men endte med at komme tre led 
ud i netværket. Alle interview blev transskriberet ad verbatim og var 
genstand for efterfølgende induktiv analyse, hvor jeg løbende ge-
nererede hypoteser i materialet, som efterfølgende blev testet i de 
andre interview og i faglitteraturen. 
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Pensionens kulturhistorie
Da Danmark i 1891 fik sin første lov om alderdomsunderstøttelse, 
var man samtidig med til at adskille alderdommen fra fattigdom-
men, som hidtil havde faldet under samme forordning. Men de 
ældre borgere skulle leve op til en række værdighedskrav for at få 
ydelsen. De skulle have levet et værdigt liv og fx ikke tidligere have 
modtaget offentlig forsørgelse. Alderdomsunderstøttelsen blev sam-
tidig opfattet som tiggergang, og en tredjedel af de berettigede af-
holdt sig fra at søge den. Selvom alderdomsunderstøttelsen var med 
til at forme alderdommen som en separat livsfase, var den absolut 
ikke forbeholdt alle. 

I 1956 blev folkepensionen en rettighed, som man kunne opnå 
som 67-årig. Samtidig var gennemsnitslevealderen ca. ti år kortere 
end i dag, hvor den er omkring 80 år, så mange nåede at dø, inden 
de kunne opnå folkepension. Dem, der nåede så langt, havde op-
nået retten til at slappe af og nyde otiummet. Da man i 1960’erne 
begyndte at medtænke aktiviteter til de ældre borgere i indretnin-
gen af institutionerne, var det aktiviteter som billard og stolegym-
nastik, der var i fokus. I de forgangne 65 år er der sket meget med, 
hvordan pensionisterne opfatter deres plads i samfundet. De har 
stadig retten til at trække sig helt tilbage. Men ca. 85 pct. af dem, 
der runder pensionsalderen, er ved godt eller nogenlunde helbred, 
og der er derfor også opstået mange forventninger til, hvad man bør 
gøre som pensionist. Der er opstået en kultur omkring pensionen, 
som ikke længere blot handler om, at man får en månedlig betaling 
efter et langt arbejdsliv. 

Igennem ti års etnografisk feltarbejde på området kan jeg kon-
statere, at det eneste, der i de fleste pensionistkredse ikke er so-
cialt acceptabelt, er at sætte sig ned i sofaen og nyde sit otium. 
Pensionslivet er karakteriseret ved et både ydre og indre pres mod 
at gribe de muligheder, som friheden fra arbejdsmarkedet giver. 
Jeg har både mødt pensionister, der løb maraton, spillede i punk-
bands eller havde et meget aktivt datingliv. Og så har jeg selvfølgelig 
mødt pensionister, hvis aktiviteter faldt mere inden for rammerne 
af forestillede, gængse pensionistaktiviteter: havearbejde, stavgang 
og kaffe slabberas.
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Nutidens pensionister bryder med mange af de tanker, der lå 
bag den oprindelige udformning af folkepensionen. Men de gør det 
på måder, hvor de deltager og engagerer sig i samfundet. Sammen 
med børneforældrene er det pensionisterne, der er de mest aktive 
i det frivillige arbejde. Pensionisterne er med til at holde kunst- og 
kulturlivet kørende både som publikum og arrangører. De er en 
politisk engageret generation, der gennem hele livet har været med 
til at sætte deres præg på samfundet, og som fortsat gør det. De 
engagerer sig ofte i deres børnebørns liv og er gennem pasning af 
børnebørnene i mange tilfælde med til at sørge for, at forældrege-
nerationen kan lægge flere timer på arbejdsmarkedet. De engage-
rer sig i bofællesskaber og deres nabolag, og de hjælper ofte deres 
endnu ældre medborgere. Og så fortsætter de ofte med at arbejde 
på formelle og uformelle måder. 

De måder, pensionisterne arbejder på, er sjældent udelukkende 
betinget af et økonomisk behov. Det danske pensionssystem har 
sørget for, at mange kan holde op med at arbejde, hvis de vil. Men 
netop fordi pensionen udgør en frihed fra kravet om at arbejde, er 
der mange, der vælger at arbejde på måder, der passer ind i deres 
øvrige tilværelse. Det kan være som selvstændige konsulenter inden 
for deres hidtidige profession eller højt specialiserede medarbejdere, 
der er svære at erstatte, og som derfor kan få store grader af fleksi-
bilitet på deres arbejde. Men der er også mange, der vælger at gå nye 
veje og tager småjob i nye brancher som fx buschauffører, kasseas-
sistenter eller rejseguides. Mange beskriver, at de oplever en mere fri 
tilgang til at arbejde, nu hvor de ikke gør det ud af nødvendighed. 
De nyder at prøve sig selv af, at have mindre ansvar end tidligere, 
at have fleksibilitet og samtidig føle sig som en del af samfundet 
gennem deres arbejde.

På den måde udgør pensionisternes tilgang til arbejde en form 
for frirum fra det institutionaliserede livsforløb. Som den schweizi-
ske sociolog Martin Kohli har beskrevet, er det institutionaliserede 
livsforløb idéen om, at der igennem livet er særlige samfundsmæs-
sige institutioner knyttet til hver livsfase, som er med til at definere 
den livsfase og de muligheder, vi har i den. Livets manuskript er på 
den vis allerede delvist skrevet for os. Vi uddanner os i den første 
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alder, arbejder i den anden og trækker os tilbage i den tredje, før 
vi i den fjerde alder forfalder og dør. Der er således kommet en ny 
livsfase – den tredje alder – mellem arbejdslivet og alderdommen. 
Den tredje alder blev først beskrevet af den britiske historiker Peter 
Laslett i 1980’erne, og siden er begrebet blevet allemandseje og en 
almengyldig måde at opfatte livets faser på. Inden for faglitteratu-
ren bliver denne klare opdeling imellem aldre dog i stigende grad 
kritiseret for, at den ikke kan rumme de mange processer og tvety-
digheder i ældre menneskers helbred og tilstand. 

Mange mennesker oplever i en periode at være svækkede og såle-
des i den fjerde alder, for så at komme sig og igen være i den tredje 
alder. På den måde rummer fortællingen om de forskellige aldre en 
form for irreversibel fatalisme, som ikke altid passer til menneskets 
gang igennem livet. Det samme gælder i stigende grad for grænsen 
mellem den anden alder, hvor vi arbejder, og den tredje alder, hvor 
vi trækker os tilbage. For når så stor en andel af pensionisterne er 
ved godt helbred og aktivt deltagende i samfundet, begynder de 
vandtætte skodder mellem de forskellige livsfaser at blive utætte. 
Pensionen kan muligvis blive et frirum i det institutionaliserede 
livsforløb, hvor man både kan uddanne sig, arbejde og trække sig 
tilbage. Denne tredje akt i livet rummer således megen frihed, men 
det er samtidig en frihed, der fordrer, at man agerer deltagende og 
aktivt for at leve op til de normer, der er opstået omkring pensionen. 
Og normerne er tydelige. Gennem begreber som succesfuld aldring, 
sund aldring eller aktiv aldring er aldringsprocessen i sig selv blevet 
noget, man kan fejle i eller lykkes med.

I dette kapitel forholder jeg mig ikke kritisk til den nye livsfases 
normer, men jeg bestræber mig heller ikke på at fremme en norm 
om succesfuld eller aktiv aldring. Derimod er bestræbelsen at be-
skrive nogle af de praksisser og dilemmaer, der er opstået hånd i 
hånd med den nye livsfases fremkomst. Som vi skal se i de kom-
mende eksempler, er friheden for mange nye pensionister svær at 
gribe. Igennem et langt arbejdsliv er vi blevet vant til, at tiden er sty-
ret for os. Mange ser frem til at bryde fri fra den styring, men ople-
ver så, at den nye frihed føles tom. De oplever en svær balancegang 
mellem frit valg og frit fald. Frirummet fra det institutionaliserede 
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livsforløb fordrer, at vi skal finde en ny retning, mening og identi-
tet. Og det er ikke altid let. 

Samtidig er frirummet ikke alle forundt. Igennem livsforløbet 
vokser forskellene imellem os, og de uligheder i sundhed og øko-
nomi, der findes i alle aldersgrupper, forstærkes med alderen. Siden 
1980’erne har mange studier påvist, at der foregår en såkaldt „akku-
muleret dis/advantage“ igennem livsforløbet, hvor hændelser, valg 
og vilkår såsom barndomshjem, uddannelse, familiestiftelse, syg-
dom, skilsmisser og karrierevalg præger os igennem livet, og dermed 
også øger forskellene imellem os. Den danske læge Esther Møller har 
sagt det rammende med ordene „vi fødes som kopier og dør som 
originaler“. Vi er således meget forskellige steder henne i livet når vi 
når pensionsalderen. For nogle befolkningsgrupper er dette kapitels 
fokus på den flydende grænse mellem arbejde og pension således 
malplaceret. For dem har de sidste år på arbejdsmarkedet været en 
kamp for at klare sig med skrantende fysik og et arbejdsmarked, der 
har svært ved at rumme nedslidning. Og for dem betyder pensionen 
stadig frihed til at slappe af. Men for de 85 pct. af danskerne, der 
når pensionsalderen ved nogenlunde helbred, er pensionen ofte en 
mulighed for at prøve nye sider af sig selv af. 

Rummet mellem arbejde og pension
Lene er 66 og bor i en forstad til København. Hun har været over-
læge i snart 20 år. Hun nyder at arbejde, men hendes omgivelser 
virkede til at synes, at det var ved at være tid til pensionen. Venin-
derne opfordrede hende til at nyde friheden, børnene spurgte ind 
til det, og samfundet havde foræret hende en skæringsdato: folke-
pensionsalderen. 

Så Lene valgte at gå ned på en 20 pct. arbejdsuge, ni måneder in-
den, jeg interviewede hende. Hun har fri den ene uge og arbejder to 
dage i klinikken den anden uge. Men hun føler ikke, hun har rigtig 
fri, selvom hun er væk fra sin arbejdsplads 12 ud af 14 dage. Hun 
har fortsat sin forskning og har derfor altid noget fagligt, der skal 
laves. Hun kan ikke bare slappe af, men føler hele tiden, at hun skal 
gøre sig fortjent til at slappe af. Hvis hun skal give sig selv lov til at 
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sidde et par timer med avisen over morgenmaden, skal hun først 
lige have arbejdet lidt. Så tit arbejder hun en time eller to, før hun 
kan nyde den lange morgenmad. Der er et konstant tidsregnskab:

 
Hvis man har en aftale med tandlægen, så kan man jo godt tillade 
sig at læse avis inden. Og jeg har det sådan, at selvfølgelig læser 
jeg mere avis, end jeg har gjort før, men jeg har ikke prøvet endnu 
at sige „Nu sætter jeg mig derhen (peger på lænestolen) og læ-
ser en fantastisk bog i tre timer“. Altså, jeg føler stadigvæk, at jeg 
har gået i flinkeskole, så jeg skal yde et eller andet. Det kan godt 
være, at jeg skal passe nogle børnebørn, eller jeg skal et eller an-
det om dagen. Jeg føler, jeg skal yde noget for at nyde at holde fri. 

Som Lene sidder der over for mig ved spisebordet, begynder hun at 
overveje, om det var for tidligt at gå fra. For hun har stadig masser 
at byde på, selvom hun nogle gange kan være i tvivl om, hvorvidt 
hendes kolleger tænker, at hun er ved at falde af på den. Og når hun 
prøvede at snakke med dem om det, kom snakken aldrig længere 
end til, at de da syntes, at det gik fint, og at det var hendes beslut-
ning, hvornår hun ville stoppe. 

Hun er ikke klar til at stoppe helt, men pensionen begynder at 
trænge sig på, fordi hun føler sig fanget mellem to livsfaser. Hun 
er ikke helt pensionist, fordi hun fortsat arbejder og føler, hun skal 
yde der. Men hun er heller ikke rigtig arbejder, fordi hun er så løst 
tilknyttet og ikke er en del af de daglige rutiner. Hun befinder sig 
midt imellem, og hun har derfor svært ved bare at begynde på alle de 
ting, hun gerne vil som pensionist. Hun havde drømt om at vågne 
op en dag og ikke vide, hvad der skulle ske, men ende med bare at 
gribe cyklen og cykle ud i det blå. Men så længe hun forsker, vejle-
der og fortsætter med lidt arbejde, kommer de dage ikke. 

Samtidig er arbejdet med til at give hende glæde, mening og iden-
titet. Hun forhandler med sig selv. Hendes intellekt byder hende at 
trække sig tilbage og nyde livet og friheden. Men hun har mere lyst 
til bare at fortsætte derudaf. Mange ting i hendes liv har været givne. 
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Hun har haft en god karriere. Hun har en velfungerende familie med 
mand, to voksne børn og fem børnebørn. Hun har kæmpet mod 
kræft og vundet den kamp. De ting har været nødvendige og ikke 
skabt tvivl. Der har været faste koordinater. Det er der ikke i hendes 
nuværende livssituation. Nu skal hun selv finde koordinaterne, og 
den sædvanlige pejling efter det nødvendige kan hun ikke bruge i 
den her sammenhæng. 

For Lene, som for mange andre jeg har mødt i dette projekt, er 
pensionsovergangen en usikker fase. Mange finder en sikker iden-
titet igennem deres arbejdsliv som læger, lærere eller tømrere. Men 
når arbejdslivet er ved at være ovre, skal man finde en ny identitet. 
Mange vælger at præsentere sig som tidligere læger, lærere eller tøm-
rere. Men det løser ikke det grundlæggende problem: Hvem er jeg, 
når jeg ikke arbejder?

Lene befinder sig i det, man i antropologien kalder for liminal-
fasen. Den franske antropolog van Gennep beskrev i 1909, hvordan 
der er bestemte mønstre for, hvordan vi på tværs af kulturer går gen-
nem overgangsriter fra én fase i livet til en anden. Han skrev ikke 
om pensionsovergange, men mønstret er det samme. Vi befinder os 
i en sikker social rolle som arbejder. Når vi nærmer os pensionen, 
udskilles vi langsomt fra det fællesskab, vi er en del af. Vores kolle-
ger begynder måske at spørge ind til, hvor længe vi bliver ved med 
at arbejde. Vi gennemgår en separationsrite, fx afskedsreceptionen, 
og træder nu ind i en usikker social rolle – liminalfasen – hvor vi 
hverken er arbejder eller pensionist, men befinder os et sted midt 
imellem. Efter en tid, og efter en integrationsrite, som i dette til-
fælde fx kan være en fest eller en rejse, inkorporeres vi i samfundet 
igen, men nu i en ny rolle som pensionist. 

Det er denne liminalfase, som Lene med sit valg om at arbejde 
lidt ved siden af sin begyndende pension skal finde en vej i. Hendes 
usikre sociale rolle gør, at hun hverken finder sig til rette det ene el-
ler det andet sted. Hun kan ikke rigtig omfavne livet som pensionist, 
og hun kan heller ikke holde fast i sin identitet som læge. Selvom 
hun aktivt har valgt denne gradvise overgang, viser det sig, at den 
er svær at manøvrere i. Siden 1950’erne er den gradvise overgang 
mellem arbejds- og pensionsliv blevet betragtet som en ideel måde 
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at lære at blive pensionist på, fordi man langsomt kan skrue op for 
ens engagement andre steder end på arbejdet, samtidig med at man 
over en årrække skruer ned for arbejdsmængden. Men for nogle kan 
denne tilstand midt imellem arbejde og pension også være svær at 
befinde sig i. Lene føler, at hun bliver nødt til at vælge mellem det 
ene eller det andet. 

Lenes fortælling illustrerer samtidig et særligt forhold til at ar-
bejde. For Lene handler arbejdet ikke kun om at modtage en løn for 
de timer, man lægger. Det handler heller ikke bare om at udfylde 
en sikker social rolle som læge, lærer eller tømrer. Det handler også 
om, hvordan vi føler, vi gør nytte i verden. Og det kan være svært at 
undvære. Den tyske sociolog Max Weber beskrev i 1905, hvordan der 
inden for protestantismen er et særligt forhold mellem arbejde og 
frelse. Med protestantismen blev ens forhold til Gud direkte, hvor 
det før var medieret gennem kirken og præsten. Der opstod en ny 
form for puritanisme i 1800-tallets borgerskab, hvor man gennem 
hårdt arbejde og flid kunne tjene Gud. Arbejdet blev et kald, og den 
kapitalistiske ånd var således forbundet med den protestantiske 
etik. Da troen for mange i den moderne verden forsvandt, stod kun 
disciplinen og arbejdet tilbage. Selvom Lene hverken er troende eller 
begejstret for kapitalismen, virker hun til at være præget af denne 
protestantiske etik. Som mange andre af de pensionister, jeg har 
interviewet, skal hun arbejde, før hun kan nyde. Når hun ikke kan 
dvæle ved morgenkaffen uden at have arbejdet først, er det, fordi 
hun gennem sit arbejde har udlevet sit kald.

For mange pensionister er det denne trang til at yde, der ikke 
kun giver dem en plads i verden (en identitet), men også giver dem 
en følelse af at være et godt menneske. Og når man fjerner arbejdets 
nødvendighed, famler man både efter en ny social rolle og et nyt 
meningsfuldt sted at dirigere sin arbejdsiver og sit engagement hen. 

Pension som en flydende tilstand
Nina har arbejdet de sidste 20 år som selvstændig organisations-
konsulent fra sin hjemmearbejdsplads i Nordsjælland. Hun er enke 
og har levet som single i mange år. Hun er 67, da jeg interviewer 
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hende og har løbende skruet en del ned for sit firma de sidste par 
år. Nu arbejder hun et par timer om dagen og føler, at nedtrapnin-
gen kommer lidt af sig selv. Jo færre opgaver hun har, desto færre 
forbindelser er der også, der kan skaffe hende nye opgaver. Men ka-
lenderen er ikke tom. De mange timer hun før brugte på at arbejde, 
fyldes nu ud af andre aktiviteter. Hun går ture, træner, vinterbader, 
går på museer, går til koncerter, ser veninder og er med i forskellige 
netværksgrupper, der nu rækker ud over arbejdslivet, efterhånden 
som mange af medlemmerne er blevet pensionerede. 

Hos Nina står computeren ofte tændt det meste af dagen på 
skrivebordet, som også er hendes spisebord, på grænsen mellem 
køkkenet og stuen. Men nu går hun lidt mere til og fra og har flere 
og flere overspringshandlinger. Så når hun først rejser sig fra com-
puteren, er hun ikke lige så drænet for energi, som hun var tidli-
gere. Men det er svært at lægge computeren og arbejdslivet helt til 
side. Hun er lettet over, at hun ikke længere skal præstere på samme 
måde, som hun har skulle som fuldtidsselvstændig. Men samtidig 
kan det hele virke lidt retningsløst:

 
Når man har et fuldtidsarbejde, så er livet ligesom et træ. Her er 
arbejdet skelettet i træet, og de aktiviteter, man i øvrigt har, er 
grene ud fra det. Og nu er det, som om livet er en busk, fordi alle 
aktiviteter stikker i forskellige retninger, men ud fra det samme 
centrum. Så hvordan går man fra træ til busk, og hvordan får 
man den der busk til at hænge sammen og samlet give mening?

Det hænger ikke lige så selvfølgeligt sammen længere. Nu skal Nina 
selv til at finde ud af, hvordan buskens grene skal give hende en 
retning. Mange af livets nødvendigheder er forsvundet. Nina har 
aldrig sat spørgsmålstegn ved, om hun skulle uddanne sig, om hun 
skulle arbejde, om hun skulle have børn, og om hun skulle tage sig 
af dem. Men de nødvendigheder er der ikke længere. Nu er hendes 
valg mere op til hende selv. 
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Nina synes, at man let bliver en del af en usynlig grå masse som 
pensionist. Man kommer lidt uden for køen og bliver bare en af alle 
de der, der får tiden til at gå på Louisiana. Vi har en masse kulturelle 
billeder af pensionister, som hun ikke er meget for at passe ind i. Så 
hun har ret svært ved at kalde sig pensionist, og hun vil ikke gå der 
og købe ind sammen med de andre pensionister om formiddagen. 
Så hun venter til om eftermiddagen for ikke at skulle konfronte-
res med sin pensioniststatus. Det er som om, at når vi pensioneres, 
skrælles der nogle lag af alt det, vi putter uden om os selv, når vi 
arbejder og kalder os for vores profession. Nina synes, at professio-
nen kan være en måde at beskytte sig selv på. Vi kan skjule os bag 
en identitet, der giver mening og retning. 

Der er en stor frihed ved pensionen, som Nina på mange måder 
også har efterstræbt som selvstændig konsulent. Nu får hun endnu 
mere frihed, og hun behøvede egentlig ikke at fortsætte med at ar-
bejde. Men samtidig kan friheden føles tom. Det kan blive til en 
vægtløs tilstand, som er skøn, fordi man kan lette, men som sam-
tidig er skræmmende, fordi der ikke er noget til at holde en fast på 
jorden. Selvom hun har mange aktiviteter, er der ingen af dem, der 
føles helt nødvendige. Det er en balancegang mellem det frie og det 
tomme. Mellem det frie valg og det frie fald. Og i den balancegang 
kan det hele let føles ret flydende. På godt og på ondt. 

Mange af de pensionister, jeg har interviewet, har haft svært ved 
at finde en ny retning og mening i deres tilværelse. Arbejdet har fyldt 
meget og givet en fast døgn-, uge- og årsrytme. Nu skal de selv til 
at finde rytmen. For Nina, der har arbejdet mestendels hjemmefra 
i de sidste 20 år, flyder arbejds- og pensionstilværelsen let sammen. 
For hendes hverdag cirkulerer i høj grad stadig omkring labtoppen 
på spise-/arbejdsbordet. For hende har grænserne mellem privat- og 
arbejdsliv altid været flydende. På den måde er hun et specifikt ek-
sempel. Samtidig er der noget helt generelt i hendes eksempel. For 
mange mennesker bliver pensionen til den flydende tilstand, som 
hun beskriver. En tilstand, hvor det hele – som i hendes buskmeta-
for – let kan stikke i alle retninger, og hvor det kan være en kamp 
at få samling på det. 
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Som i eksemplet med Lene skal en del af forklaringen findes i 
den betydning, vi tilskriver arbejdet. I eksemplet med Nina er det 
tydeligt, at det sociale stigma, der ofte forbindes med arbejdsløs-
hed, også er en del af Ninas oplevelse som pensionist. Hun vil helst 
ikke købe ind om formiddagen sammen med de andre pensionister, 
for der bør man være produktiv. Vores kulturelle forestillinger og 
fordomme om pensionister gør, at mange af de nye pensionister, 
som er deltagende og bidragende i samfundet, ikke vil være en del 
af den grå masse, hvor man risikerer at blive usynlig og ubetydelig. 

I min data er der to overordnede måder at håndtere denne usyn-
lighed på, som Nina begge rummer. Den ene er at insistere på fortsat 
at bidrage og deltage gennem arbejde, frivilligt arbejde eller ufor-
melle måder at hjælpe naboer, venner eller familie på. Nina fortsæt-
ter med sit firma på nedsat blus og behøver på den måde ikke at 
kalde sig fuldtidspensionist. Hun er selvstændig. Og hun bryder sig 
i øvrigt heller ikke om mænd, der præsenterer sig som pensionister. 
Det signalerer ikke aktivitet og engagement. 

Den anden måde at håndtere usynligheden på handler om at 
gribe de muligheder, den giver, og acceptere, at der faktisk er en 
masse nydelse forbundet med den flydende tilstand. Det behøver 
ikke at være forbundet med dårlig samvittighed at lade sig flyde med 
og lade tiden opsluge af vinterbadning og museumsbesøg. Men det 
kræver tilvænning, og det kræver, at man tør skrælle de lag af iden-
titeten af, som ens profession bidrog med. 

Pension som et mulighedsrum
Erik var 70 år, da jeg interviewede ham. Han er uddannet ingeniør 
og gik egentlig på pension for seks år siden. Inden da, da han havde 
arbejdet mange år som selvstændig med IT-implementering, ville 
han have noget mere med mennesker at gøre. Så han tog sig en 
uddannelse som terapeut og arbejdede i en årrække både som selv-
stændig ingeniør og som terapeut. Han havde egentlig tænkt, at han 
ville fortsætte længe efter pensionsalderen, men da han kunne blive 
folkepensionist, valgte han alligevel at drosle ned. Han kunne se, at 
pensionen gav ham mulighed for at dyrke nye sider af sig selv. Han 
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lukkede IT-firmaet og dedikerede sig sin terapivirksomhed, samtidig 
med at han kunne skrue op for andre ting. Han begyndte at van-
dre, engagerede sig i en loge og startede en filosofiklub. Han så sig 
ikke som pensionist men mere som en, der var frigjort fra arbejdet 
og nu kunne dedikere sig andre sider af livet. Når jeg under inter-
viewet spurgte ind til, hvordan det var at være pensionist, svarede 
han med et smil: „Pension, det er dit begreb, ikke mit“. 

Da han var stoppet med sit firma, var der alligevel nogle spørgs-
mål, der trængte sig på. Selvom han havde startet en masse nyt op, 
ville han gerne skabe sig et rum til at tænke over, hvad der nu skulle 
ske. Så han tog tre uger alene til Nordspanien og vandrede på Cami-
noen. De tre ugers vandring og tænkning førte til, at han besluttede 
sig for at skrue ned for terapivirksomheden og i stedet engagere sig 
i mennesker på en ny måde. Så han besluttede sig for at blive bus-
chauffør og køre rundt i Jylland og snakke med passagerer. Han tog 
stort erhvervskørekort, da han kom hjem, og kører nu bus fem til 
otte gange om måneden. Samtidig gav Camino-turen inspiration 
til at skrive en bog, og han har nu udgivet to og har en tredje på 
vej. Og så cykler han en masse med sin kone, sidder i bestyrelsen i 
grundejerforeningen, har købt sig en båd og er ved at lære at sejle. 

Erik er et ekstremt eksempel på en tendens, jeg har set hos mange 
af de pensionister, jeg har interviewet. Når arbejdslivet er slut, og 
man er ved godt helbred, åbner der sig for mange mennesker et 
hav af muligheder. Der bliver pludselig plads til ting, de har villet 
prøve hele livet, men ikke har haft tid til. Eller der bliver plads til 
nye spontane indfald. Erik er pensionist, men samtidig er han bus-
chauffør, forfatter, bestyrelsesmedlem og vandrer. Og så var han 
i logerådet samt havde en terapivirksomhed de første par år efter 
pensionen. Så Erik synes ikke rigtig, han er pensionist, selvom han 
modtager folkepension. Pension betyder egentlig bare betaling og 
er den månedlige ydelse, man modtager efter arbejdslivet. Men i de 
forgangne 60 år har vi skabt en kultur omkring pensionen, som 
ikke kun drejer sig om betalingen. 

Pension er således ikke længere den stillesiddende og passive 
livsfase, som det var i sin vorden. Erik er pensionist, men han  laver 
ikke de ting, som han synes, en pensionist typisk gør. Og det er fak-
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tisk ret typisk for den generation af pensionister, der er trådt ind 
i pensionen i de seneste årtier. De har gjort op med pension som 
stilstand og engagerer sig i stedet i tilværelsen og samfundet på 
nye måder. Det behøver ikke at være i så voldsom grad som Erik, 
men de fleste griber alligevel det mulighedsrum, som pensionen er, 
på en eller anden måde. Og meget ofte på ret overraskende måder. 

Som illustreret med Lene er det ikke lige let for alle at erobre 
mulighedsrummet. For Lene lader det til at handle om, at hun sta-
dig arbejder så meget, som hun gør. For andre er der andre grunde 
til, at det kan være svært at komme godt ind i pensionen. En af de 
vigtigste faktorer for en god pensionsovergang er, at man selv har 
valgt pensionen til. Selvom langt de fleste pensionister har en høj 
livskvalitet, er der i årene omkring pensionsovergangen en tendens 
til, at dem, der er blevet tvunget på pension på grund af sygdom el-
ler ledighed, har den sværeste overgang. Desuden handler den gode 
pensionsovergang ofte om, hvilke personlige ressourcer man har 
socialt, mentalt og økonomisk.

Pensionen er på den måde kun et mulighedsrum for dem, som 
har ressourcerne til at erobre det, og som igennem livet har mødt de 
institutioner, strukturer og netværk, der har muliggjort, at de har 
kunnet se og udnytte mulighederne i den situation, de befinder sig 
i. Det er således ikke tilfældigt, at det er en læge, en organisations-
konsulent og en ingeniør, der i dette kapitel udgør de tre eksempler 
på, hvordan man kan håndtere pensionsovergangen. 

Konkluderende og perspektiverende bemærkninger
I kapitlet har jeg skitseret tre tilstande, som mange pensionister op-
lever. For det første har jeg vist, hvordan rummet mellem arbejde og 
pension i disse år strækker sig over lang tid for mange mennesker. 
De gradvise overgange åbner for, at man langsomt kan vænne sig 
til pensionstilværelsen. Men de kan også betyde, at man ikke rigtig 
føler sig hjemme i hverken arbejds- eller pensionslivet. For Lene er 
dette et problem. Hun har indset, at hun bliver nødt til at finde en 
ny retning og noget, der som hendes arbejde kan give hende en fø-
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lelse af at bidrage. Eller også må hun igen begynde at arbejde mere. 
Rummet midt imellem er for svært for hende at manøvrere i. 

For det andet har jeg beskrevet, hvordan pensionen for mange 
er en flydende tilstand. Den nødvendighed, der for Nina prægede 
familie- og arbejdslivet, er der ikke længere. Nu er det mere op til 
hende. Og det føles skønt og nogle gange lidt skræmmende. For 
arbejdet giver hende også en identitet. Så hun er fortsat lidt som 
konsulent, ligesom Lene er fortsat lidt som læge. De lag, som pen-
sionen skræller af, er ikke helt forsvundet endnu. For det tredje il-
lustrerer eksemplet med Erik, at pensionen også kan være en leg 
med de muligheder, der pludselig ligger åbne for en, når man ikke 
længere skal arbejde. De muligheder er vel at mærke ikke alle for-
undt, men i Eriks tilfælde virker der ikke til at være mange grænser 
for, hvad pensionslivet kan byde på. Nutidens pensionister bryder 
ofte med den kulturelle fortælling om, hvad pensionen indebærer. 

Jeg argumenterede i starten af kapitlet for, at pensionen udgør 
et frirum fra det institutionaliserede livsforløb. Med de tre eksem-
pler har jeg vist, at det frirum, pensionen udgør, ikke altid er let at 
håndtere. Og jeg har samtidig vist, hvordan frirummet ikke fratager 
pensionisterne fra nogle indre og ydre implicitte krav om at yde og 
deltage. På den måde er pensionen ikke kun et frirum, men udgør 
også en ny form for institutionalisering. Den tredje alder og dens 
mange aktiviteter og frivillige engagementer udgør i sig selv en sam-
fundsmæssig institution. Der er et friere råderum til at agere som 
pensionist, end der er på arbejdsmarkedet. Der er ikke den samme 
nødvendighed, som der er, når man som ung uddanner sig, når 
man som forælder tager sig af sine børn, og når man som en del af 
arbejdsstyrken arbejder. Men der er stadig nogle normer, man skal 
forholde sig til, hvis man er pensionist i dagens Danmark. Og de 
normer fordrer en engageret og deltagende livsførelse, som kan ses 
som en samfundsmæssig nødvendighed. For når der er så mange 
pensionister, som der er, er det nødvendigt, at de bidrager, og at de 
holder sig raske så længe som muligt. 

En anden vigtig konklusion, man kan uddrage af de tre eksem-
pler, er, at pensionsovergangen i dag er individualiseret. Både Lene, 
Nina og Erik har taget beslutningen selv. Hvor der tidligere var en 
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obligatorisk pensionsalder i mange erhverv, er det i dag meget få 
erhverv, hvor man bliver tvunget på pension, når man bliver en vis 
alder. At denne aldersdiskriminerende praksis er røget på historiens 
losseplads, har skabt et ledelsestomrum, hvor det nu er op til den 
enkelte medarbejder, hvornår vedkommende skal på pension. Hvor 
der før var en arbitrær aldersgrænse, er der nu en svær beslutning, 
der skal træffes. Vi har endnu ikke fundet de rette måder at under-
støtte den beslutning på, og den dialog, man kunne håbe, foregik 
på arbejdspladserne om det, er oftest fraværende. Vi må selv søge os 
frem og forhandle med os selv og vores arbejde om det rette tids-
punkt og den rette proces. 

Endelig kan man uddrage af eksemplerne, at nutidens pensioni-
ster meget ofte er engagerede borgere, der i mange tilfælde forsøger 
at finde et nyt sted at dirigere deres engagement hen. De skal finde 
noget andet at være end deres arbejde, og det fordrer ofte, at de bli-
ver nødt til at udvikle nye sider af sig selv. På den måde er pension 
i dag mere udvikling end afvikling. 

Hvor kan jeg læse mere?

Kohli, M. 2007. The institutionalization of the life course: looking back to 
look ahead. Research in Human Development 4(3): 253–71. 

Laslett, P. 1989. A Fresh Map of Life. London: Weidenfield and Nicholson.
Lassen, A.J. 2020. Livets tredje akt: Frit fald eller frit fald i livet på tærsklen til 

pension. Allerød: EgoLibris/Indblik.
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5  Aldringens sociologi –  
normer, status og 
stigmatisering knyttet til alder
af tine rostgaard* 

Indledning
Når vi møder et andet menneske og gerne vil få en fornemmelse af 
vedkommende, har alder som oftest en betydning. Ligesom andre 
visuelle kendetegn bruger vi umiddelbart alderen til at kategorisere 
menneskerne omkring os. Det er dog ikke altid lige passende at 
spørge til hinandens alder. Et barn, som møder et andet barn, kan 
uden skrupler spørge direkte, „hvor gammel er du?“. Ikke mindst 
fordi alderen her giver et fingerpeg, om man er en mulig legekam-
merat. Som voksen har vi en kulturel norm om, at det nok ikke er 
helt passende, i hvert fald ikke i den første samtale. Og som vores 
livsfaser bliver mere flydende i voksenlivet, bliver spørgsmålet min-
dre relevant – indtil vi når senlivet, hvor alder ofte bliver et emne 
igen, ikke mindst i forhold til at vurdere hvilket alderssegment man 
tilhører og for at kunne sammenligne sig med hinanden: Nok er 
man 85 år, men man klarer det da bedre end naboen på 80 år. 

Også i mere formelle sammenhænge kan det med alder volde 
problemer, og specielt hvis alderen får en betydning for ens mulig-
heder og rettigheder. Skal man fx kunne spørge til alder i en job-
samtale? Ligebehandlingsnævnet vurderede i 2015, at det måtte man 
som arbejdsgiver godt, men alderen måtte ikke få egentlig betydning 
for beslutning om ansættelse – og ansøgeren kunne vælge ikke at 
oplyse sin alder. Ikke desto mindre ved vi, at alder benyttes ganske 
systematisk til at frasortere seniorerne på arbejdsmarkedet. Mange 
virksomheder benytter faste formularer, som skal udfyldes, før man 
kan sende sin ansøgning, og hver femte virksomhed frasorterer se-
niorer på grund af deres alder (Ballisager, 2021). Fra politisk hold 

* Professor MSO, Roskilde Universitet og professor, Stockholm Universitet.
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er det derfor blevet foreslået at fjerne aldersspørgsmålet fra ansøg-
ningsformularerne, så det udelukkende kan blive kompetencer – og 
ikke alder – der afgør den måde, vi vurderes på i jobansøgninger. 

Eksemplet viser, at anvendelsen af den kronologiske alder er 
kompliceret, m.a.o. den alder vi har i forhold til, hvornår vi er født. 
Men som vi vil se nærmere på i dette kapitel, er der andre måder at 
anvende alder som segmenteringsværktøj på, både biologisk, social 
og psykologisk alder. En person kan fx både fysisk og i sin opførsel 
virke yngre end andre på samme alder. Alder er dermed et indivi-
duelt fænomen, som dog også påvirkes dynamisk af strukturelle og 
kulturelle faktorer. Betydningen af alder er ikke mindst afhængig af 
den gældende fortælling, vi har om alderdom, og dermed af gængse 
aldringsteorier om det gode gamle liv. Som vi ser på i kapitlet, er vo-
res forståelse af det gode liv i alderdommen i dag præget af aktiv og 
succesfuld aldringsteori, som måske sætter barren lidt højt. Og som 
så mange andre opfattelser af alder er det en stereotyp fortælling, 
som ikke tillader de individuelle træk at træde frem, og som derfor 
kan komme til udtryk i alderisme; en egentlig forskelsbehandling 
på baggrund af alder. 

Begrebet alder
Kronologisk alder har sit navn efter den græske gud for tid, Chronos 
(ikke at forveksle med Zeus’ far, Titanen Kronos). Kronologisk alder 
er nem at opgøre, da den baserer sig på fødselsår. Er man fx født i 
1995, så fylder man 26 år i løbet af 2021. Og den har en praktisk 
værdi i et tidsorganiseret samfund, hvor mange rettigheder ved over-
gangsfaserne i barndoms-, ungdoms- og voksenlivet er bundet op på 
kronologisk alder, som fx skolestart, kørekort, pension, osv. Bliver 
vi lidt i antikken, mente Hippokrates, at mennesket havde syv aldre, 
der svarede til den fysiske udvikling, vi havde i den pågældende kro-
nologiske alder. Fx varede manddommen 49 år (svarende til 7*7), 
senioralderen til man var 56 år (8*7), og alderdommen var alt der-
efter. I dag anvendes i den vestlige verden typisk 65 år og derover 
for at betegne skiftet til alderdommen, ofte kaldet den tredje alder. 
Denne alder er sammenfaldende med pensionsalderen i de fleste 
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OECD-lande, men fx den danske pensionsreform viser, at pensi-
onsalderen ikke er statisk. Reformen betyder fx, at personer, som 
er født i 1995, først vil kunne gå på pension, når de er 73 år. Og 
dermed er de kommet tættere på et andet centralt aldersmål, de 80 
år og op, som markerer overgangen til de ældste af de ældre, også 
kaldet den fjerde alder.

Ud over den kronologiske alder, findes den biologiske alder som 
markerer kroppens aldring og dermed ens fysiske og helbredsmæs-
sige tilstand. Som vi generelt lever sundere og dyrker mere motion, 
er vi blevet yngre i biologisk forstand end tidligere generationer, 
men der er individuelle forskelle i, hvordan vi ældes rent biologisk, 
og ikke mindst knyttet til ulighed i sundhed. 

Den psykologiske alder angiver, hvor gammel man føler sig, og også 
hvordan man rent mentalt tackler aldringens overgange. Man vil 
ofte føle, at man er yngre end den person, der møder os i spejlet. 
Mange undersøgelser viser, at de fleste ældre mennesker faktisk ikke 
føler sig ældre end 50 år, uanset deres alder og deres livssituation. 

Endelig er der den sociale alder, som angiver de socialt og kulturelt 
betingede opfattelser af, hvordan man bør opføre sig, og hvilke rol-
ler man bør indtage i forhold til, hvor gammel man er. Også denne 
aldersopfattelse er dynamisk og dermed foranderlig over tid. Den 
er ikke mindst afhængig af de normer og status, som knyttes til 
det at være gammel, men også til opfattelsen af, hvad det gode liv 
i alderdommen er.

Aldringsteorier og normer om det gode gamle liv
Vi kan i aldringsteorierne finde forskellige forståelser, som over tid 
har forsøgt at forklare, hvad det gode liv i alderdommen er, som 
samtidig er med til at forme vores syn på at være gammel og på al-
derens roller og handlinger. Med Havighursts disengagement-teori, 
der var førende i 1960’erne, kom forståelsen, at man med alderen 
naturligt havde et mindre engagement i den ydre verden til fordel 
for den indre verden. Som en konsekvens trækker man sig ganske 
naturligt fra en række funktioner og sociale situationer, som hører 
det yngre liv til, eksempelvis trækker man sig tilbage fra arbejdsmar-
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kedet, når man når pensionsalderen. Men man tænkes jf. teorien 
også mere generelt at trække sig fra samfundets forskellige magt-
funktioner, som man nu overlader til de unge. Der sker dermed 
også en naturlig transition af magt mellem generationerne. Proces-
sen er dialektisk og indbefatter, at også samfundet tilbyder færre 
aktive roller for individet, fx ved at have en formel pensionsalder, 
hvor man forventes at forlade det aktive arbejdsliv.

En gængs kritik af disengagement-teorien er, at den legitimerer, 
at de ældre bliver passificerede og ekskluderede i samfundet. Med 
aktivitetsteorien i 1970’erne kom der et andet perspektiv på det gode 
gamle liv. Nu var hypotesen, at man med et fortsat engageret og 
aktivt liv opnår større livskvalitet og lever længere. Teorien mente, 
at man kunne finde andre meningsfulde aktiviteter, når rollen som 
forælder, arbejdstager eller partner faldt bort. Aktivitetsteorien in-
spirerede i slut-90’erne Rowe og Kahn til at formulere en teori om 
succesfuld aldring. Denne teori angiver, at man er succesfuld, når 
man som gammel fortsat er aktivt engageret og oplever ingen el-
ler kun lavt aldersrelateret sygdom og funktionsnedsættelse. Rent 
empirisk gælder det for en meget lille andel af de ældre, og teorien 
har sine (mange) kritikere, som hævder, at den er for ambitiøs og 
urealistisk. Ikke desto mindre ligger den bag vores forestilling om 
den gode aldring, særligt i vestlige lande. Og skaber dermed også 
normerne for, hvordan man som individ bør agere og forholde sig 
til at blive gammel.

Hvornår er man egentlig gammel?
Men hvornår er man egentlig det? På trods af at vi fortrinsvis anven-
der de kronologiske 65 år som forståelse for, hvornår alderdommen 
indtræder, er der stor variation os mennesker imellem i opfattelsen 
af, hvornår man er gammel. En gængs forklaring på denne variation 
er, at de vestlige samfund er blevet afstandardiserede og mere „fly-
dende“. Årsagen hertil er fx globalisering, deregulering af arbejds-
markederne og individualiseringsprocesser, som gør, at vores leve-
stil og livsmuligheder er blevet mindre afhængige af institutioner 
og kulturer, som tidligere har dikteret, hvordan vi skal og bør leve. 
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Som eksempel har pensionsalderen i et givet land ikke nødvendig-
vis betydning for den alder, vi knytter til det at være gammel. Spørger 
man bredt i befolkningen og på tværs af aldersgrupper om, hvornår 
alderdommen starter, tyder det snarere på, at vi som mennesker defi-
nerer alderdommen ud fra vores egne erfaringer og, hvor vi er i livet. 
Fx er der en tendens til, at kvinder vurderer, at alderdommen finder 
sted senere i livet, end mænd gør, og jo ældre man er, desto senere me-
ner man også, at alderdommen slår til. Men der er også strukturelle 
og kulturelle forskelle i vores aldersopfattelse, som afspejler vores vel-
færdsmodeller og arbejdsmarkedsmuligheder. Især synes befolknin-
gens uddannelsesniveau og graden af ulighed i samfundet at spille 
ind. Jo højere uddannelsesniveau, men også jo mere ulighed, desto 
højere sættes alderen ift. starten af alderdommen. Denne tendens af-
spejles i figur 5.1. Figuren viser, hvornår et repræsentativt udsnit af 
befolkningen 15+ i en række lande mener, at hhv. ungdommen slut-
ter, og alderdommen begynder. Fx mener man i Tyrkiet, at alderdom-
men indtræffer i 55-årsalderen, men i Norge først ved de 65 år – og 
dermed ét år senere end i Danmark, hvor man til gengæld mener, at 
ungdommen varer til de 39 år. Som nævnt er de bagvedliggende for-
klaringer især køn, ulighed og uddannelsesniveau.

Alder og social identitet
Hvad betydning har alderen så for vores selvforståelse og fælles-
skabsfølelse? Inden for teorien om social identitet taler man om, at 
man ser sig selv og sin individuelle identitet i forhold til de sociale 
grupperinger og kategorier, som man mener at tilhøre. Forståelsen 
af at høre til kan indvirke positivt på vores velvære, selvværd og 
helbred. I princippet kan det at føle sig gammel med andre gamle 
derfor give en oplevelse af et fællesskab.

At identificere sig med sin aldersgruppe har generelt større be-
tydning i starten og slutningen af vores liv. I litteraturen taler man 
om U-kurven for at betegne denne betydning af aldersidentifikation, 
som altså er stærkest i barn- og ungdommen samt i alderdommen. 
Det er også dér, hvor alder har en stor indflydelse, både ift. struktu-
relle faktorer, som afgør, hvornår det er tid til at påbegynde en ud- 
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Figur 5.1. Vurdering af alder for slutning af ungdom og start af 
alderdom, gennemsnit, befolkningen 15 år og over, 2008/9

Kilde: Aylalon m.fl. (2018) i Aylalon, L. og Tesch-Römer (redaktører) Contemporary 
perspectives on Ageism . International perspectives on Ageing series . Springer Open. ESS data, 
Ageism modul, 2008 og 2009. 

dannelse eller forlade arbejdsmarkedet, men det er ligeså livsfaser 
med store omvæltninger. 

Om man identificerer sig med den aldersgruppe, man hører til 
rent kronologisk, varierer dog fra person til person. Typisk betyder 
aldersidentifikation i alderdommen mindre, hvis man lever et liv, 
som ikke er begrænset af den kronologiske alder. Fx at ens helbred 
er relativt godt, eller at man har mulighed for at fortsætte på arbejds-
markedet ud over den formelle pensionsalder. Jo højere ens uddan-
nelsesniveau, og jo bedre man vurderer sit helbred, jo mindre sand-
synligt er det, at man nødvendigvis identificerer sig med den alders-
gruppe, man egentlig tilhører. M.a.o. det kan godt være, at der står 
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65 år på dåbsattesten, men jeg føler mig som en 55-årig. Dette indi-
kerer, at alder rent subjektivt har eller får større begrænsende betyd-
ning for personer med lavere magtposition eller status i samfundet. 
Fx fordi man har levet et hårdere fysisk arbejdsliv og har behov for 
at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en alder, som er aldersva-
rende ift. ens kronologiske alder. Oplevelsen af at være gammel kan 
derved også hænge sammen med ikke kun den kronologiske alder, 
men også, om man oplever symptomer, som er mere typiske for al-
derdommen, såsom sygdom og nedsat funktionsevne. Flere studier 
viser, at ældre personer, som identificerer sig selv som „gamle“, også 
i højere grad selv vurderede, at deres helbred var dårligt. 

Social status 
Betydningen af „at høre“ til kan også være mindre positiv, hvis den 
gruppe, man hører til, har lav status. En ofte benyttet forklaring på 
at alderdommen har fået mindre status over tid, findes i moderni-
seringsteorien. Her argumenteres, at befolkningen i overgangen fra 
landbrugssamfund til industrisamfund blev mere sunde og dermed 
levede længere. Moderniteten betød dog også teknologiske frem-
skridt og udbredelsen af et offentligt skolesystem, der gjorde de æl-
dres traditionelle kompetencer mindre væsentlige. Med urbaniserin-
gen flyttede de unge familier til byen, og det betød, at den ældre ikke 
længere havde position som familiens overhoved. Samlet set betød 
det, at de ældre mistede deres tidligere centrale position og fik en 
mere overflødig rolle i familien og samfundet. Moderniseringsteo-
rien peger også på, at institutionaliseringen af de forskellige livsfaser 
betyder, at generationerne i dag ikke længere nødvendigvis inter-
agerer. Vores liv er opdelt i faser af uddannelse, arbejde og pension. 

Nyere forskning peger på, at i de lande, hvor det at blive gam-
mel har lav status, har det direkte indflydelse på ens selvvurderede 
helbred – hvis man altså identificerer sig som gammel. Man inter-
naliserer med andre ord den negative opfattelse af aldring, som fin-
des i samfundet. Det er derfor væsentligt at forstå, hvilken status 
alderdommen har i et givet land, både som en faktor for, hvordan 
man som individ ser på sig selv, men som vi vil se nærmere på se-
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nere i kapitlet, også som en faktor i oplevelsen af stigmatisering og 
forskelsbehandling. 

Figur 5.2 viser, hvordan et bredt udsnit af befolkningen 15 år og 
over vurderer status af personer, som er 70 år eller ældre i forskel-
lige lande. Svarmulighederne går fra 0-10, og den højeste statusangi-
velse findes dermed i Cypern (7,09) og den laveste i Bulgarien (2,39). 
Danmark ligger midt i mellem med en værdi på 4,75, men over gen-
nemsnittet på 4,40. Der er med andre ord en betydelig forskel lan-
dene imellem. Noget synes at handle om økonomiske ressourcer, 
for lande med et højt BNP ligger generelt højt i undersøgelsen, lige-
som andre indikatorer på at leve i et moderne samfund er udslags-
givende, såsom at have lav ulighed og høj autonomi i samfundet. 
Men omvendt kan faktorer, der også er at finde i mindre moderne 
samfund, også spille ind. Uanset moderniseringsniveau ser det ud 
til, at andelen af 65+ årige, som deltager på arbejdsmarkedet, har 
en positiv betydning for status af alderdommen. Dette skyldes mu-
ligvis, at man i sådanne samfund oplever, at man også efter de 65 
år aktivt og direkte bidrager til samfundsøkonomien, jf. aktivitets-
teorien. Og som en replik til både moderniseringsteorien og inter-
nationaliseringsteorien betyder det, at man fortsat er integreret og 
ikke mindst interagerer med yngre generationer. 

Stereotyper og stigmatisering
At have høj status betyder dog ikke et fravær af stigmatisering og 
diskriminering på grund af alder, såkaldt alderisme. Faktisk er der 
en del forskning, der peger på, at der i asiatiske samfund, hvor al-
derdommen har høj status, forekommer relativt meget forskelsbe-
handling relateret til alder. Ikke mindst den hurtige aldring af disse 
samfund har medført øget alderisme. 

Faktisk kan man ligefrem argumentere, at fraværet af høj status 
af alderdommen i et samfund som det danske ikke skyldes mangel 
på alderisme. Det kan derimod ses som et symptom på, at vores 
samfund er individualiseret, og at vi ikke på forhånd stigmatiserer 
andre på grund af deres alder, men vurderer dem ud fra mere indi-
viduelle kriterier. 
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Figur 5.2. Angivelse af samfundsstatus for personer som er 70 år eller 
mere, skala ml. 0-10, 2014

Note: Gennemsnittet (af alle ESS-lande) = 4,40 er markeret med en stiplet linje. 
Kilde: Marques m.fl. (2014), „Being old and ill“ across different countries: social 
 status, age identification and older people’s subjective health, i Psychological Health . 
30(6), 699-714. Baseret på ESS data. 

Med stigma menes jf. Goffman, at et karakteristikum, en særlig 
opførsel eller omdømme, har en lav status i samfundet og bevir-
ker, at man ikke bliver accepteret på samme måde som alle andre. 
At blive gammel kan dermed betragtes som et socialt stigma, hvis 
det associeres med lavstatus-karakteristika som fx at være syg eller 
funktionsnedsat, afhængig af andre eller at være mindre produk-
tiv på arbejdsmarkedet. Ofte forbindes alderdom med svære eksi-
stentielle situationer som afhængighed og død og bliver en del af 
en „otherness“-proces hvor andre distancerer sig fra fænomenet og 
dermed fra personen. 
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Stigmatisering er ofte forbundet med stereotyper, altså forsimp-
lede forståelser som ikke tager højde for det enkelte individ. Nogle 
stereotypiske opfattelser er dog bredt accepteret og problematiseres 
ikke. Som fx at „alle danskere elsker hygge“. Stereotyper kan også 
have både negativ og positiv karakter. Stereotypiske opfattelser af 
alder er på ingen måde forbeholdt alderdommen; unge kan opleve, 
at de bliver set på en bestemt måde udelukkende med henvisning 
til deres alder. Nogle stereotyper knyttes dog mere ofte til ældre. 
Fx at man er rar og har en højere moral, men måske også på nogle 
områder er mindre kompetent, fx i forhold til nyere teknologi. Så-
danne stereotypiske opfattelser leder til sympati, men også til, at 
man kan synes, det er synd for personen. 

Forskningen viser, at det at blive mødt med negative stereoty-
piske forestillinger kan begrænse personens selvforståelse og hand-
linger. Man kan opleve, at man bliver patroniseret, og at man ikke 
bliver tildelt lige meget magt eller indflydelse. Og har man som 
yngre en stereotypisk forståelse af alder og det at blive gammel, vil 
det jo indhente en, når man selv bliver gammel. Ikke overraskende 
kan det have en selvforstærkende virkning, hvis man har en negativ 
indstilling til alderens betydning, da man derved internaliserer egne 
forsimplede forståelser af aldringsprocessen. 

At have stereotypiske opfattelser behøver dog ikke at betyde, at 
man også forskelsbehandler. Om man overfører sine stereotyper til 
egentlig handling, afhænger dels af om man er bevidst om, at man 
tenderer til at have sådanne simplistiske opfattelser, dels af at have 
tid til at tænke sig om og at applikere mere individuelle forståelser 
og tilgange til andre mennesker. 

Institutionelle normer og strategier kan dog understøtte og for-
stærke anvendelsen af alderstypiske stereotyper. Tabel 5.1 viser en 
række negative og positive stereotyper om yngre vs. ældre, som ty-
pisk findes i forskellige institutionelle rammer, herunder social- og 
sundhedssektoren, på arbejdspladsen og i medierne. Og igen er det 
vigtigt at have for øje, at stereotyperne kommer til udtryk afhængigt 
af den sociokulturelle kontekst og den bagvedliggende forståelse af 
aldring. Et studie af, hvordan medierne portrætterer ældre i hhv. 
England og Taiwan, viste således, at de engelske medier fortrinsvis 
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kommunikerer et urealistisk, men ikke desto mindre positivt bil-
lede af ældre som aktive og raske, hvorimod taiwanesiske medier 
fortrinsvis portrætterer ældre som syge og svagelige. 

Tabel 5.1. Stereotyper i forskellige institutionelle rammer

INSTITUTION ELLER 
SEKTOR

STEREOTYPER

YNGRE PERSONER ER … ÆLDRE PERSONER ER …

I social- og sundhedssektoren:

Positive Sunde
Fysisk aktive
Stærke og energiske

Rare
Lige til at holde af

Negative Udviser risikabel adfærd
Bruger stoffer
Stressede og ængstelige

Rigide
Irritable og frustrerede
Ensomme og isolerede
Svage og skrøbelige
Bliver nemt forvirrede
Depressive og deprimerende
Mange behov
Funktionsnedsatte

På arbejdspladsen:

Positive Energiske
Ambitiøse
Teknologisk kompetente
Hårdtarbejdende (mest ift. 
midaldrende)

Pålidelige
Engagerede
Erfarne
Hårdtarbejdende
Socialt kompetente
Gode mentorer og ledere
I stand til at tackle forandringer

Negative Narcissistiske
Illoyale
Føler sig berettigede
Dovne
Umotiverede
Bliver nemt distraherede

Inkompetente og lavproduktive
Umotiverede
Ikke forandringsparate
Sværere at undervise og tage 
imod ny læring
Ikke fleksible
Ikke teknologisk kompetente

I medierne:

Positive Fysisk attraktive Sunde engagerede
Produktive
Selvhjulpne

Negative Problematiske
Voldelige og kriminelle

Ikke fysisk attraktive
Ulykkelige
Senile
Dårligt klædte
Inaktive
Afhængige
Har dårligt helbred
Uden indflydelse og fattige
Sårbare
Diabolske

Kilde: WHO (2021) Global report on ageism. Paris: WHO.
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Oplevelsen af alderisme
Som tabellen viser, er der stereotypiske forestillinger knyttet til al-
der, som påvirker både unge og ældre. En komparativ undersøgelse 
blandt et bredt befolkningsudvalg i forskellige europæiske lande 
viser, at ca. hver tredje deltager har på tværs af forskellige alders-
grupper oplevet alderisme. Dog er det i Danmark, at færreste unge 
og ældre samlet set oplever at blive forskelsbehandlet på grund af 
deres alder (figur 5.3). 

Der synes at være både demografiske og kulturelle forklarin-
ger på landenes placering i alderisme-figuren. Der er således større 
sandsynlighed for, at unge og ældre oplever alderisme i de lande, 
som har en forholdsvis lille andel af 65+-årige. Dette strider mod 
gængse forklaringer, som ud fra et konfliktperspektiv ser aldrende 
samfund som en kamp om ressourcer mellem generationerne. Men 
kan evt. forklares ud fra kontaktteori, som argumenterer, at jo hyp-
pigere man har kontakt fx med andre aldersgrupper, desto mindre 
sandsynligt er det, at man udvikler stereotyper, som netop kan lede 
til forskelsbehandling. Ligeledes fandt man i analysen en kulturel 
forklaring, da man i lande, der traditionelt lægger mere vægt på 
autonomi og dermed uafhængighed af andre, var mindre tilbøjelig 
til at opleve alderisme, til forskel fra lande, hvor man vægter, at den 
unge/ældre og dennes behov er integreret i familien. 

Betydningen af alderisme på både samfunds- og individuelt plan 
bør heller ikke overses: ifølge en WHO-rapport fra 2021 er oplevel-
sen af forskelsbehandling i forhold til alder tæt relateret til kortere 
levetid, dårligere fysisk og psykisk helbred, dårligere helingsproces 
efter sygdom og kognitiv forværring. Alderisme kan også lede til 
social isolation og oplevelse af ensomhed, et mindre aktivt sexliv og 
til større risiko for vold og misbrug mod ældre mennesker. 

Og endelig er det værd at bemærke, at i mange lande er der langt 
flere unge end ældre, der oplever alderisme. Det gælder især lande 
i Nordeuropa, hvorimod det i Syd- og Østeuropa især er de ældre, 
som oplever alderisme. Det kan bl.a. skyldes, at der tales mere om 
alderisme mod de ældre, og at vi i Nordeuropa har en norm om, at 
det ikke er acceptabelt at diskriminere de ældre. Men også i Dan-
mark er der langt flere unge end ældre, som oplever negativ forskels-
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Figur 5.3. Oplevelse af at blive forskelsbehandlet pga. alder, 15+, pct., 
2014 

Note: Gennemsnittet (af alle ESS-lande) = 29,1 er markeret med en stiplet linje. 
Kilde. Marques m.fl. (2014), „Being old and ill“ across different countries: social 
 status, age identification and older people’s subjective health, i Psychological Health . 
30(6), 699-714.

behandling ift. alder, og som vores samfund bliver ældre, bør vi nok 
holde os dette for øje. 

Konklusion 
Som vi har set på i kapitlet, er der forskellige måder at opgøre alder 
på. Den kronologiske alder er den mest praktiske og dermed også 
den mest benyttede. Men vores oplevelse og opfattelse af alder hæn-
ger også sammen med biologiens og fysikkens aldersmarkører såvel 
af den alder, vi tror, vi har – før vi ser os selv i spejlet og endnu en 
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gang overraskes. Endelig har vi kulturelle opfattelser af alder, som 
giver sig udtryk i den sociale alder og de normer knyttet til, hvordan 
man bør agere i en vis alder – og som er tæt knyttet til gældende al-
dersteorier. Ikke mindst aktiv aldring og succesfuld aldring præger 
vores syn i dag på det gode gamle liv. 

Og sætter vi vores lid til brede befolkningsundersøgelser, stop-
per ungdommen i Danmark, når vi er 39 år, og alderdommen ind-
finder sig, når vi er 64 år. Vi benytter i høj grad alder som en måde 
at se os selv på i barn-, ung- og alderdommen, som er de livsfaser, 
hvor alder har størst betydning for social identitet. Men der er ge-
nerelt en tendens til, at vi rent subjektivt ser os selv som yngre end 
den kronologiske alder – dog ikke hvis vi oplever at have et dårligt 
helbred eller nedsat funktionsevne. Og har alderdommen og det at 
blive gammel generelt en lav status i samfundet, kan det i sig selv 
påvirke vores helbred i negativ retning, at vi bliver ældre. 

At alderdommen har en høj status, er dog ikke ensbetydende 
med, at der ikke findes forskelsbehandling knyttet til alder. Næsten 
tværtimod, fristes man til at sige, for høj status betyder netop, at 
man har stereotype forestillinger om ældre. De kan være positive el-
ler negative, men tenderer ikke desto mindre til at se den ældre som 
„the other“, en særskilt kategori som simplistisk defineres især ud 
fra alder. Sådanne forestillinger begrænser os i vores selvforståelse 
og handlinger og kan i institutionelle rammer være stærke fortæl-
linger, som overser os som individer. 

Stereotyper behøver dog ikke at resultere i egentlig forskelsbe-
handling ift. alder, såkaldt alderisme. I forhold til andre lande er 
der færrest i Danmark blandt unge og ældre, som oplever alderisme, 
men også her er der flere unge end ældre, som oplever at blive al-
dersdiskrimineret. Mange af forklaringerne på det forsimplede bil-
lede, vi har af alder, skyldes opdelte liv på tværs af generationerne, 
men i mindre grad konflikt over ressourcer. For at undgå stereo-
typer og alderisme bør vi derfor tænke over, hvordan vi indtænker 
og formidler alder i indretningen af vores institutioner, men også 
på hvordan alder indgår som en faktor i relationer mellem menne-
sker, og hvordan vi som individer selv benytter alder til at definere 
og måske begrænse os. 
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6  Boformer og den aldrende 
befolkning
af anu siren*

Indledning
Danskerne lever længere og sundere end for nogle generationer si-
den. Alderdommen, eller den sene del af voksenlivet, er i forandring. 
Vores syn på aldring er også blevet rykket i takt med den længere 
levetid og fremkomsten af seniorer, der lever et aktivt liv og beskæf-
tiger sig med frivillighed, fritidsaktiviteter og deltagelse i samfundet. 
Nye manifestationer af det sene voksenliv og vores ændrede syn på 
denne livsfase har endda fået nogle til at foreslå, at alderdommen 
er „aflyst“. Men den længere levetid betyder også, at der er flere og 
flere rigtigt gamle mennesker, og flere, der bliver syge og har behov 
for hjælp.

Den store heterogenitet i seniorernes behov og efterspørgsel i 
forhold til boliger gør, at vi for tiden ser en generel stigning i ud-
valget af boligtilbud til seniorerne. Der bliver udviklet ældrevenlige 
lejeboliger, seniorbofællesskaber samt seniorboliger tilknyttet ple-
jecentrenes faciliteter. Der bliver også satset på seniorbyer for dem 
i den „tredje alder“ med servicerede boliger og faciliteter, såsom 
restaurant og træningscenter, samt på demenslandsbyer for dem i 
den „fjerde alder“.

Men hvordan bor ældre danskere, og hvordan kan vi forvente 
dette at ændres i fremtiden? Hvad er boligens betydning i det sene 
voksenliv: er boligen først og fremmest et sted, hvor man er hjemme, 
og hvor man aldres? Eller er boligen en indsats, der kan fremme god 
aldring? Hvad skal fremtidens boliger for ældre kunne?

* Professor i Gerontologi, Tampere Universitet, Finland.
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Bolig og den „nye alderdom“ 
I de kommende årtier vil vi se en markant stigning i andelen af æl-
dre i befolkningen. I 2050 vil godt 600.000 danskere være over 80 
år, svarende til ca. 10 pct. af befolkningen, viser befolkningsfrem-
skrivninger. Det tilsvarende tal er i dag 4 pct., og samfundsøkono-
miske prognoser forudser, at der i takt med stigningen vil komme 
et markant økonomisk pres på velfærdsstaten og den service, der 
skal leveres i fremtiden.

I denne demografiske kontekst har aktiv aldring vundet frem 
som et dominerende samfundsideal, når det gælder det sene vok-
senliv. Fysisk, psykisk og socialt aktiv livsstil ses som en nøgle til at 
forebygge sygdom og nedsat funktionsevne, og aktiv aldring og dens 
sparepotentiale er blevet indberegnet i mange af de samfundsøko-
nomiske prognoser omkring aldrende befolkning. Interessant nok 
er aktivitet og tanken om forebyggelse af alderdom ikke kun blevet 
favnet af politikere, men også af borgerne selv. Aktiv, sund livsstil 
er blevet et ideal, som individer gerne vil manifestere gennem deres 
tilværelse. Og det er netop under disse omstændigheder, at nye bo-
former for seniorer har oplevet en opblomstring.

Boligen er et omdrejningspunkt i vores tilværelse, og i det sene 
voksenliv kan boligen bl.a. være med til at fremme eller hæmme 
muligheden for at blive boende i eget hjem og at kunne leve med 
eventuelle skavanker og funktionsnedsættelser. At blive i eget hjem 
længst muligt er en vigtig politisk prioritering, og i kølvandet af det 
er boligen blevet italesat som en potentiel (velfærds-)indsats, som 
kan være med til at forme den gode alderdom. 

Her er de nye boformer, og især seniorbofællesskaber, blevet gen-
opfundet som noget med potentiale i at fremme aktiv, sund aldring 
og bekæmpe ensomhed og social isolation blandt ældre. Selvom der 
ikke findes videnskabelig evidens for, at bofællesskaber kan hjælpe 
med at formindske ensomhed blandt ældre, er det ofte netop en-
somhedsproblematikken, der fremhæves i værdiprogrammer af de 
nye seniorbofællesskaber. 

Fra et samfundsøkonomisk perspektiv drejer interessen i de nye 
boformer sig især om den potentielt forbedrede effektivitet i leve-
ring af velfærdsservice samt de nye deleøkonomiske måder at løfte 
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velfærdsopgaven. Seniorer, der bor samlet, kan serviceres mere effek-
tivt. Det er ganske enkelt billigere at levere hjemmehjælp og andre 
former for ældrepleje, hvis man kan spare på transporttid. Der er 
også forhåbningsfuld interesse i deleøkonomi og fællesskabet som 
den nye aktør i levering af velfærdsservice: Kunne borgerne i fæl-
lesskab løfte nogle opgaver? Kan vi hjælpe hinanden i fællesskab, 
således at behovet for formel hjælp formindskes? Endelig ses der 
også potentiale i selve arkitekturen: Mere effektiv indretning kan 
eventuelt „nudge“ beboere til større selvhjulpenhed og mindre be-
hov for hjælp og støtte fra andre.

For de enkelte mennesker kan de alternative boformer virke at-
traktive, fordi de tilbyder en mulighed for en ny type af boligtransi-
tion i det sene voksenliv. Traditionelt bor mange i den samme bolig 
gennem hele deres voksenliv, og de fleste flytter først i forbindelse 
med den eventuelle transition fra en almindelige bolig til plejebolig. 
Man kan sige, at traditionelt har boligtransitionen i det sene voksen-
liv ikke været særlig ønskværdig, men snarere et nødvendigt onde 
for dem, der ikke længere kan fastholde den normale voksenlivsstil. 
Mange af de nye typer af seniorboliger tilbyder derimod en positiv 
markør på, at man vil starte noget nyt op. At vælge et seniorbofæl-
lesskab eller lignende „alternativ“ boligform signalerer aktivitet og 
deltagelse. I den gerontologiske litteratur taler man om „den tredje 
alder“ som den livsfase, hvor man har trukket sig tilbage fra arbejds-
livet, men er aktiv på andre fronter, har masser af fritidsinteresser og 
-aktiviteter og gerne vil genopfinde og realisere sig selv. Det er især 
denne kulturelle konstruktion af det sene voksenliv, som ganske 
udmærket kan rumme idéen om nye boformer og deres potentiale 
om en ny, eventuelt utraditionel start.

Samtidig tilbyder en kollektiv boform et ekstra sikkerhedsnet for 
den enkelte. At bo i et bofællesskab eller lignende boligform giver 
mulighed for at opbygge nye relationer, og der vil sandsynligvis være 
folk til at hjælpe til, hvis behovet opstod. Dermed kan man muligvis 
forblive uafhængig af både den formelle hjælp fra det offentlige, men 
også hjælpen fra pårørende. Så ud over at passe til fortællingen om 
den aktive tredje alder byder seniorbofællesskaber ind i diskursen, 
hvor man selv skal planlægge og tage ansvar for sin egen aldring.
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Sådan bor ældre danskere i dag
Tre ud af fire danskere i alderen 52 år eller ældre bor i en bolig, de 
selv ejer. Data fra Ældredatabasen viser endvidere, at en femtedel 
bor til leje, og godt hver tyvende (6 pct.) bor i andelsbolig. Kun 1 pct. 
bor i en anden boligtype, (herunder plejebolig, plejehjem, en anden 
institution med fast tilknyttet personale, ældrebolig eller beskyttet 
bolig, ejer-, leje- eller andelsbolig). Til sammenligning bor 57 pct. 
af hele danske befolkning i en ejerbolig, mens 36 pct. bor i en leje-
bolig, og 6 pct. bor i en andelsbolig

Andelen af seniorer, der bor i ejerbolig, falder med stigende alder, 
mens andelen, der bor i enten lejebolig eller en anden boligtype, ikke 
overraskende stiger med alderen (figur 6.1). Stigningen ses dog først 
tydeligt mellem aldersgruppen 67-77-årige og 82-97-årige. Blandt de 
52-62-årige og 67-77-årige bor henholdsvis 75 og 72 pct. i ejerbolig, 
mens andelen blandt de 82-97-årige er noget lavere, nemlig 54 pct. 
Andelen, der bor i lejebolig og anden boligtype, er derimod tilsam-
men 35 pct. for aldersgruppen 82-97-årige, mens den er 20 og 21 
pct. for henholdsvis de 67-77-årige og 82-97-årige.

Figur 6.1. Bor du i en almindelig ejer-, leje- eller andelsbolig? Særskilt 
for aldersgrupper. 2017. Procent

Anm.: 52-62-årige: N = 4.721; 67-77-årige: N = 4.302; 82-97-årige: N = 1.034. 
Forskellen i fordelingen på spørgsmålet „Bor du i en almindelig ejer-, leje- eller 
andels bolig?“ mellem aldersgrupper er testet parvis med en chi2-test. Der er anvendt 
en grænse for statistisk signifikans på et 5-procents-niveau. Alle tre parvise forskelle 
er statistisk signifikante. 
Kilde: Siren & Larsen (2019). (Data fra Ældredatabasens 5. bølge, 2017).
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Trods den rivende udvikling af boligtilbud til seniorer viser det over-
ordnede billede, at indtil videre vælger folk oftest at blive boende 
i den bolig, de har valgt tidligere i voksenlivet. Ifølge analyser fra 
Ældredatabasen4 har de fleste danskere i alderen 52 og derover haft 
deres bolig i 20 år eller længere. Hver tredje har endda haft deres 
bolig i 30 år eller mere. Kun et mindretal af danskere i alderen 52 
og derover angiver, at de overvejer at flytte inden for den oversku-
elige fremtid.

Når vi ser på, hvordan danskernes overvejelser om at flytte i det 
sene voksenliv har udviklet sig over tid, kan vi dog konstatere, at 
der er sket en markant stigning i interessen for at flytte. I 1997 var 
det 13 pct. af de 52-årige, der angav, at de overvejede at flytte inden 
for de næste fem år. 20 år senere, i 2017, angav hele 24 pct. af de 
52-årige, at de overvejede at flytte. Denne udvikling samt udviklin-
gen for de øvrige aldersgrupper kan ses i figur 6.2.

Interessen for specifikt seniorbofællesskaber har også været sti-
gende over tid. Selvom kun relativt set få danskere i dag bor i se-
niorfællesskaber, er der tilsyneladende en stor interesse for denne 
boform. I 2017 svarede en hel tredjedel (32 pct.) af alle Ældredata-
basens respondenter (der repræsenterer danskere på 52 år og der-
over), at de „godt kunne tænke sig at bo i bofællesskab med nogen 
på deres egen alder, hvor alle har deres egen bolig, og hvor der er 
lokaler til fælles aktiviteter“. Det er særligt kvinder, og særligt folk 
i aldersgruppen 52-62-årige, der godt kunne tænke sig at bo i bo-
fællesskab.

Blandt dem, der overvejer at flytte til en ny bolig inden for de 
næste fem år, varierer årsagen alt efter alderen. De primære årsa-
ger til flytning blandt de ældste af Ældredatabasens respondenter 
(82-97-årige) adskiller sig på stort set alle punkter fra de øvrige al-
dersgruppers. De ældste angiver markant oftere „for at få en mindre 
bolig“, „for at slippe for havearbejde“, „for at slippe for besværlige 
trapper“ og „dårligt helbred“ som årsager til at være flyttet sammen-

4. Ældredatabasen er en forløbsundersøgelse, der indsamler interviewdata hvert 
femte år blandt den danske befolkning i alderen 52-97 år.
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Figur 6.2. Overvejer du at flytte inden for de næste fem år? 
Respondenter, der har svaret „ja“ til at bo i enten ejer-, leje- eller 
andelsbolig. Særskilt for alder. 1997, 2002, 2007, 2012 og 2017. Procent

Anm.: 1997: N = 5.834; 2002: N = 8.207; 2007: N = 9.633; 2012: N = 9.965; 2017:  
N = 10.024. 
Aldrene 82, 87, 92 og 97 år findes ikke for 1997. Aldrene 87, 92 og 97 år findes ikke 
for 2002. Aldrene 92 og 97 år findes ikke for 2007, og alderen 97 år findes ikke for 
2012. Aldrene 92 og 97 år er ikke vist for 2017 af diskretionshensyn.  
Kilde: Siren & Larsen, 2019 (Data fra Ældredatabasens 1.-5. bølge, hhv. 1997, 2002, 
2007, 2012 og 2017). 

lignet med de to øvrige aldersgrupper, hvor de yngste (52-62-årige) 
sjældnest angiver disse årsager. De ældste og de yngste adskiller 
sig generelt mest fra hinanden, hvad angår årsagerne til flytning 
(figur 6.3).

Selvom helbredet eller ønsket om at downsize kan drive over-
vejelser om at flytte i det sene voksenliv, er det ikke nødvendigvis 
et udtryk for, at de ældre voksnes husholdninger skrumper med 
alderen. Forestillingen om et aleneboende ældre menneske fylder 
en del i diskussioner, men tre ud af fire danske seniorer bor faktisk 
sammen med nogen, oftest deres ægtefælle eller kæreste. Som vist 
i figur 6.4, bor endda over halvdelen af den ældste aldersgruppe 
sammen med nogen. 
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Figur 6.3. Hvad er grunden til, at du overvejer at flytte? Respondenter, 
der har svaret „ja“ til at bo i enten ejer-, leje- eller andelsbolig, og som 
overvejer at flytte inden for de næste fem år. Særskilt for aldersgrupper. 
2017. Procent

Anm.: 52-62-årige: N = 1.169; 67-77-årige: N = 870; 82-97-årige: N = 130. 
Hver respondent har kunnet angive mere end én grund til overvejelse om flytning, 
hvorfor procentandelene inden for hver aldersgruppe summer til mere end 100. 
Fordelingen på aldersgruppen 82-97-årige er ikke vist for tre af de ovennævnte 
grunde, og aldersgruppen 67-77-årige er ikke vist for én af de ovennævnte grunde af 
diskretionshensyn.  
Forskellen i fordelingen på spørgsmålet „Hvad er grunden til, at du overvejer at 
flytte?“ på tværs af de tre aldersgrupper er testet med en chi2-test for hver enkelt 
grund. Der er anvendt en grænse for statistisk signifikans på et 5-procents-niveau.  
Kilde: Siren & Larsen, 2019 (Data fra Ældredatabasens 5. bølge, 2017).
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Figur 6.4. Bor du alene? Særskilt for aldersgrupper. 2017. Procent

Anm.: 52-62-årige: N = 4.721; 67-77-årige: N = 4.303; 82-97-årige: N = 1.035. 
Forskellen i fordelingen på spørgsmålet „Bor du alene?“ mellem aldersgrupper er 
 testet parvis med en chi2-test. Der er anvendt en grænse for statistisk signifikans på 
et 5-procents-niveau. Alle tre parvise forskelle er statistisk signifikante. 
Kilde: Ældredatabasens 5. bølge (2017).

En af de store overordnede tendenser i vores samfund er, at flere 
voksne lever alene. Derfor antager man ofte, at den aldrende be-
folkning med mange enker og enkemænd kommer til at forstærke 
denne udvikling, og at vi i fremtiden vil se en markant stigning i 
etpersons-husholdninger og dermed en stigende efterspørgsel på 
meget små boliger. Men udviklingen, som vi ser blandt ældre dan-
skere, går faktisk imod denne antagelse. Fordi vi ser en stigning i 
levetid blandt mænd, er perioden, hvor man (kvinder) lever uden 
partner blevet kortere. Mens det ikke var usædvanligt for kvinder at 
være alene i 60-70-års alderen for blot 20 år siden, er det i dag kun 
de færreste, der er blevet enker på det tidspunkt i livet (figur 6.5). 
Med andre ord betyder det lange liv, at perioden hvor vi lever alene, 
ikke er blevet længere, men derimod kortere.
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Figur 6.5. Andelen af enker i 1997 og 2017. Særskilt for alder. Procent

Anm.: 1997: N = 5.864; 2017: N = 10.059. 
Kilde: Ældredatabasens 1. og 5. bølge (henholdsvis 1997 og 2017).

Hvad skal fremtidens boliger for ældre kunne?
Den aldrende befolkning har for alvor bragt seniorboliger på dagsor-
denen. Samfundet skal finde ud af, hvordan man med boligudbud-
det kan støtte god aldring og formindske de samfundsøkonomiske 
omkostninger heraf. På individplan ser den store demografiske for-
andring dog noget anderledes ud. På individplan har vi udsigt til et 
langt liv – længere end nogensinde. Samtidig skal vi i højere grad 
selv tage ansvar for vores aldring. Der er også en vis usikkerhed om-
kring det lange liv. Vi ved ikke, hvordan man bedst skulle indrette 
sig i sådant et langt liv, idet vi mangler de forrige generationers ek-
sempler på det. Måske skal milepæle og transitioner i livet – såsom 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller boligskifte – rykkes for at 
passe bedre til det lange livsforløb. Men vi har da også en del usik-
kerhed i den personlige udsigt. Hvor mange år får jeg? Hvordan vil 
mine sidste år blive? Hvad vil jeg have brug for? Hvordan vil jeg selv 
bruge de år, jeg får?
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Fremtidens boliger for ældre skal kunne forene både samfunds- 
og individperspektiv og -interesser. For bygherren, om end han er 
offentlig eller privat, skal boligerne være en god investering, en-
ten rent økonomisk eller indirekte gennem øget velfærd. De skal 
svare til markedets, dvs. seniorernes og fremtidens seniorers behov 
og præferencer. Man skal også nøje overveje, hvordan boligerne og 
deres design kan forblive tidssvarende i længere tid – i en tid hvor 
seniorlivet, velfærdsmodellen, demografi og klima er i forandring. 

For individer skal boligerne derimod kunne passe til den læn-
gere, men usikre tidshorisont i seniorlivet. For det første skal boli-
gen kunne imødekomme de ændrede behov og prioriteter. Hvis se-
niorårene strækker sig over 30 år eller mere, vil personens prioriteter 
og livssituation nå at ændre sig over tid. Boligen skal kunne passe til 
den aktive tredje alder, men også til den senere livsfase, hvor man le-
ver med små eller store funktionsnedsættelser. Der skal være mulig-
hed for en aktiv, uafhængig livsstil, men også mulighed for tryghed 
og oplevelse af kontrol over eget liv og den omsorg, man modtager. 
For det andet skal boligen også kunne passe til livsfasen med en 
tidshorisont, som – til trods for at vi lever længere – er relativt kort 
med en del eksistentiel usikkerhed. Når man kommer op i årene, 
giver det måske ikke længere mening, at hele ens formue sidder fast 
i mursten. Ældre voksne bliver ofte betegnet som rige på formue, 
men fattige på indkomster. Boligen skal ideelt kunne tåle ændringer 
i livssituationen eller behovet for noget andet, og det er måske der-
for, mange foretrækker de økonomisk mindre forpligtende leje- og 
andelsboliger, hvis de flytter i den anden halvdel af livet.

Hvor kan jeg læse mere? 

Siren, A. 2021. Seniorbofællesskaber. I: M.A. Andersen (red.): Bofælles skaber 
1970 ➝. København: Strandberg Publishing.

Siren, A. og Larsen, M.R. 2019. Ældres boligsituation og fremtidige boligønsker . 
VIVE Rapport. København: Det Nationale Forsknings- og Analysecen-
ter for Velfærd.
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7  Ældres levevilkår 

af anna amilon*

Indledning
Ældre mennesker udgør en stor og voksende gruppe i det danske 
samfund. Parallelt med at ældregruppen er vokset, er der sket en 
række ændringer i ældres karakteristika og levevilkår. I løbet af de 
seneste 20 år har ældre i gennemsnit fået et højere uddannelses-
niveau, helbredsniveauerne og de disponible indkomster er steget, 
og flere ældre kvinder har været på arbejdsmarkedet størstedelen 
af deres liv. Samtidig er heterogeniteten i ældregruppen stor – fx 
er ældre ugifte eller fraskilte mænd en gruppe, som har vist sig at 
være både socialt og økonomisk sårbar. De stigende levealdre med-
fører derudover, at gruppen med aldersrelaterede helbredsproble-
mer samlet set er vokset. 

Ser vi på gruppen af ældre i 60’erne og 70’erne, er det tydeligt, at 
denne voksende – og i gennemsnit sundere, rigere og mere veluddan-
nede – gruppe har haft stor indflydelse på flere samfundsdomæner. 
Et stigende antal virksomheder går i dag målrettet efter det købe-
stærke segment, som ældregruppen udgør („the silver economy“), 
og populærkulturelle fremstillinger af ældre i fx film, som for 20 år 
siden stort set var fraværende fra biografprogrammerne, betragtes i 
dag som mainstreamunderholdning. Parallelt har paradigmer som 
„aktiv aldring“ og „succesfuld aldring“ haft betydning for synet på 
den „gode alderdom“. Alle disse forandringer kan formodes, at i 
større eller mindre grad påvirke, og være påvirket af, ældres levevil-
kår, deres syn på sig selv og på ældrelivet. 

Mod denne baggrund undersøger dette kapitel ældres levevilkår 
og udviklingen deri over de seneste 20 år. For at beskrive ændrin-
gerne i ældres levevilkår tager vi udgangspunkt i data fra Ældre-
databasen. Ældredatabasen er en forløbsundersøgelse gennemført 

* Seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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hvert femte år fra 1997 til 2017 (dvs. i 1997, 2002, 2007, 2012 og 
2017). Første bølge (gennemført i 1997) omfattede hver femte fød-
selsårgang fra 1920 til 1940, dvs. mennesker, der var hhv. 52, 57, 62, 
67, 72 og 77 år ved interviewtidspunktet.5 Man har i hver ny bølge 
inkluderet en ny årgang 52-årige, samtidig som de allerede delta-
gende årgange er blevet fem år ældre. I 2017 indgik derfor personer 
mellem 52 og 97 år i datagrundlaget.

Dette kapitel fokuserer på 57-, 67- og 77-årige. Vi har primært 
valgt denne afgrænsning, fordi 77-årige er den ældste aldersgruppe, 
der er repræsenteret i alle fem bølger. Ved også at medtage to yngre 
aldersgrupper får vi et billede af, hvordan ændringerne i levevilkå-
rene har ændret sig over tid på tværs af aldersgrupper. 

Derudover giver Ældredatabasens struktur os mulighed for at 
undersøge, hvordan levevilkårene ændrer sig, i takt med at vi ældes, 
idet samme årgang bliver interviewet flere gange, ved forskellige 
aldre. Dette kapitel har særlig fokus på årgangen født i 1940. Denne 
årgang var 57 år i 1997, 67 år i 2007 og 77 år i 2017. Kapitlet under-
søger dermed dels, hvordan levevilkårene ændrer sig med stigende 
alder, dels, hvordan levevilkårene for bestemte aldersgrupper (her: 
57-, 67- og 77-årige) har ændret sig i perioden 1997-2017. 

Da kapiltet tager udgangspunkt i spørgeskemadata, viser resul-
taterne, hvordan ældres oplevelse og vurdering af forhold relaterede 
til sundhed og livskvalitet, økonomisk situation og fritidsliv har æn-
dret sig over tid. Dette kapitel giver dermed et billede af 57-, 67- og 
77-åriges oplevelse af deres livssituation og levevilkår, og ændringer 
deri, over en 20-årig periode. At undersøge den subjektive oplevelse 
af forskellige forhold indebærer, at resultaterne kan være påvirket af 
forskellige kulturelle og holdningsmæssige ændringer. Det er fx mu-
ligt, at ændringer i, hvordan man ser på ældre, og hvilke forventnin-
ger og idealer man har vedrørende det levede liv i alderdommen, kan 
påvirke resultaterne. Det er altså i høj grad den subjektive oplevelse 
af forskellige levevilkår, der er omdrejningspunktet for dette kapitel.

5. Valget af aldersgrupper i Ældredatabasen er i sig selv en interessant indikation på 
udviklingen i, hvordan man ser på ældre. De færreste forskere ville i dag betragte 
52- og 57-årige som en del af ældrepopulationen eller udelukke de 80+-årige fra en 
undersøgelse med fokus på ældres levevilkår. 



89

Æ
L

D
R

E
S

 L
E

V
E

V
IL

K
Å

R

Fritid og socialt liv
I dette afsnit fokuserer vi på ældres fritidsaktiviteter og sociale liv. 
Vi ser på deltagelsen i sociale fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde samt 
på, hvor ofte man ser sine børn (kun respondenter i Ældredataba-
sen, der angiver, at de har børn, er inkluderet i denne analyse). 

At deltage i sociale fritidsaktiviteter i alderdommen kan have 
mange positive effekter. Deltagelse i aktiviteter kan bidrage til at 
skabe struktur og mening i hverdagen og kan give ældre mulighed 
for at indgå i sociale fællesskaber og dermed bidrage til at fore-
bygge eller bryde ensomhed. I Ældredatabasen bliver responden-
terne spurgt, hvad de anvender deres fritid på. Fritidsaktiviteterne 
inkluderer dels private aktiviteter, som fx at læse bøger eller aviser 
samt at lave håndarbejde, dels sociale aktiviteter, dvs. aktiviteter, 
som kan forventes at, i større eller mindre omfang, medføre, at man 
kommer i kontakt med andre mennesker. De sociale fritidsaktivite-
ter inkluderer at gå til gymnastik, sport eller dans; deltagelse i fri-
tidsundervisning; at gå til senior eller ældreklub; at deltage i guds-
tjeneste eller anden religiøs ceremoni samt at gå til teaterforestilling, 
filmforevisning, musikarrangement eller på museum. 

I figur 7.1 viser vi andelene af 57-, 67- og 77-årige, der deltager i 
mindst én social fritidsaktivitet mindst én gang om måneden. Det 
fremgår af figuren, at andelene, der deltager i sociale fritidsaktivite-
ter på mindst månedlig basis, er steget for alle tre aldersgrupper fra 
1997 til 2017. Stigningen har imidlertid været større for de 67- og 
77-årige end for de 57-årige: i 1997 var der ingen forskelle mellem 
de tre aldersgrupper, mens andelen, der deltog i sociale fritidsakti-
viteter mindst en gang om måneden, var omtrent 6 procentpoint 
højere blandt 67- og 77-årige (62 pct.) end blandt 57-årige (56 pct.) 
i 2017. Vi finder også, at deltagelsen i sociale fritidsaktiviteter for de 
77-årige er på linje med deltagelsen for de 67-årige i 2012 og 2017. 

Andelene, der deltager i mindst en social fritidsaktivitet mindst 
en gang om måneden for årgangen født i 1940, er vist med tal i fi-
guren. Vi finder, at andelen stiger markant fra 46 pct. i 57-års al-
deren til 59 pct. i 67-års alderen. Denne stigning kan sandsynligvis 
forklares med, at flere får tid til at deltage i sociale fritidsaktiviteter 
efter tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Vi finder ingen tegn 
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på, at deltagelsen i sociale fritidsaktiviteter falder med stigende al-
der – tværtimod er der en tendens til en fortsat stigning i andelen, 
der jævnligt deltager i sociale fritidsaktiviteter, fra 67- til 77-års al-
deren for årgangen født i 1940. 

Tidligere forskning på baggrund af Ældredatabasen viser et lig-
nende mønster for frivilligt arbejde. I 2017 steg andelen af ældre, der 
deltager i frivilligt arbejde, markant fra før til efter folkepensionen 
(fra ca. 32 pct. ved 57-årsalderen til 39 pct. i 67-års alderen) (ej vist 
i en figur). I 1997 var mønstret det omvendte: Andelen i frivilligt 
arbejde mindskede omkring folkepensionsalderen (fra ca. 32 pct. 
ved 57-års alderen til 28 pct. i 67-års alderen). 

Det ser dermed ud til, at der er sket et skift i ældres deltagelse i 
både sociale fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde fra 1997 til 2017, 
dels i form af at stigende andele af ældre jævnligt deltager i disse 
typer af aktiviteter, dels i form af at andelene, der deltager, stiger 
fra før til efter folkepensionsalderen.

Figur 7.1. Andel, der deltager i mindst en social fritidsaktivitet mindst 
en gang om måneden, særskilt for aldersgruppe. Danmark 1997-2017

Kilde: Ældredatabasen. 
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Figur 7.2. Andel, der så deres barn eller børn inden for den seneste uge, 
særskilt for aldersgruppe. Danmark 1997-2017

Kilde: Ældredatabasen. 

Forskning viser, at nære relationer og hyppig kontakt til voksne 
børn og anden familie er vigtigt for en høj livskvalitet i alderdom-
men. I den periode, som vi fokuserer på i dette kapitel, har Dan-
mark været påvirket af den så kaldte tredje urbaniseringsbølge, hvor 
mange, især i de yngre generationer, er flyttet til de store byer. I 
takt med at den fysiske afstand mellem generationer i gennemsnit 
er blevet større, er det muligt, at kontakterne mellem voksne børn 
og deres forældre er mindsket. I figur 7.2 undersøger vi derfor æn-
dringer fra 1997 til 2017 i andelene blandt 57-, 67- og 77-årige, der 
angiver, at de så deres barn eller børn inden for den seneste uge. 

Figuren viser, at det store flertal – omtrent 80 pct. – af danske 
ældre ser deres børn mindst en gang om ugen. Der er ingen tydelige 
ændringer over tid i andelene. Det ser dermed ikke ud til, at stigende 
urbanisering i de yngre generationer i nævneværdig grad har påvir-
ket kontakthyppigheden mellem voksne børn og deres forældre. Fi-
guren indikerer dog, at der er en aldersgradient i kontakthyppighe-
den mellem forældre og voksne børn, idet andelene af ældre, der ser 
deres børn på ugentlig basis, er højest for de 57-årige og (i de fleste 
år) lavest for de 77-årige. Ser vi specifikt på, hvordan kontakten til 
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børnene har ændret sig med alderen for 1940-årgangen, finder vi 
ligeledes den tilsvarende negative sammenhæng. Andelen af ældre, 
der så deres børn inden for den seneste uge, falder således monotont 
fra omtrent 85 pct. ved 57-års alderen til 79 pct. ved 67-års alderen 
og til 76 pct. ved 77-års alderen. Den faldende kontakthyppighed 
kan eventuelt skyldes, at 57-årige oftere yder hjælp til deres voksne 
børn, herunder hjælp til pasning af børnebørn, end de 77-årige (som 
ofte har ældre børnebørn, der i mindre grad er i behov for pasning). 

Samboskab og ensomhed
I dette afsnit har vi fokus på samboskab (dvs. om man bor alene 
eller sammen med en ægtefælle eller samlever), helbred og ensom-
hed. Ældredatabasen inkluderer desværre ikke et mål for livskvali-
tet, der går igen i alle fem bølger, og vi kan derfor ikke direkte måle 
ændringer i livskvalitet på tværs af aldersgrupper og år. Forskning 
viser imidlertid, at der en stærk sammenhæng mellem samboskab, 
ensomhed, helbred og livskvalitet. Dette afsnit kan dermed siges at 
give et samlet bud på udviklingen i livskvalitet blandt ældre i Dan-
mark i perioden 1997-2017.

Undersøgelser viser, at mennesker, der bor med en partner, i hø-
jere grad er tilfredse med livet og oplever at have adgang til forskel-
lige typer af social støtte samt i lavere grad føler sig ensomme. At bo 
sammen med en partner kan være særligt gavnligt i alderdommen, 
hvor andre typer af sociale kontakter, fx med kolleger, tenderer at 
mindske. I løbet af de seneste årtier er andelen af voksne, der bor 
alene, steget markant. Dette skyldes en række faktorer. Fx er der 
flere, der bliver skilt eller separeret, og de stigende levealdre med-
fører, at et stigende antal oplever en periode som enke eller enke-
mand. Figur 7.3 viser imidlertid, at mønstret med stigende andele, 
der bor alene, ikke er entydigt, uden i høj grad varierer på tværs af 
aldersgrupper. 

Selvom andelen blandt 57-årige, der bor alene, er steget lidt i pe-
rioden 1997 til 2017, er andelene af alene-boende faldet en smule 
blandt de 67-årige og markant blandt de 77-årige. Variationen i 
udviklingen kan sandsynligvis skyldes, at betydningen af forskel-
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lige demografiske ændringer varierer på tværs af aldersgrupperne. 
Tendensen til flere skilsmisser og separationer har sandsynligvis 
medført, at flere 57-årige bor alene, mens stigende levealdre (især 
blandt mænd) har medført en lavere andel af især enker (men også 
af enkemænd) blandt de 77-årige. 

Andelene, der boede alene i hhv. 1997, 2007 og 2017 blandt per-
soner i 1940-årgangen, er markeret med tal i figuren. Det fremgår, 
at andelene, der bor alene inden for en bestemt årgang, stiger med 
alderen – fra 16 pct. ved 57-års alderen til 37 pct. ved 77-års  alderen. 
Dette resultat er ikke overraskende: Selvom andelene af enker og 
enkemænd er faldet blandt de 77-årige samlet set, er andelene, der 
mister en ægtefælle eller partner, og ikke flytter sammen med en 
ny, stigende med alderen. 

Figur 7.3. Andel, der bor alene, særskilt for aldersgruppe. Danmark 
1997-2017

Kilde: Ældredatabasen.

Opgørelser af det selvevaluerede helbred for de tre aldersgrupper 
(57-, 67- og 77-årige) viser, at andelene med et virkelig godt eller 
godt selvevalueret helbred har været forholdsvis konstant fra 1997 
til 2017 for de 57-årige, mens der er sket en stigning for de 67-årige 
og 77-årige (fra hhv. 63 pct. i 1997 til 71 pct. i 2017 for de 67-årige 
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og fra 56 pct. til 63 pct. for de 77-årige) (fremgår ej af en figur). Det 
betyder, at de to ældste aldersgrupper dels i højere grad bor sam-
men med en partner, dels i højere grad har et godt eller meget godt 
helbred i 2017 end i 1997.

Ensomhed blandt ældre har de senere år haft en voksende indfly-
delse på den politiske dagsorden. Undersøgelser viser, at ensomhed 
er en udbredt problematik blandt ældre, samt at ensomme ældre 
har dårligere helbred og forkortet levetid. I figur 7.4 undersøger vi 
derfor ændringerne i andelene af 57-, 67- og 77-årige, der angiver, 
at de „ofte“ eller „af og til“ er alene, selv om de egentlig har mest 
lyst til at være sammen med andre. Det mest iøjefaldende resultat 
af figuren er den store stigning i andelen af ensomme, der er sket 
for alle tre aldersgrupper fra 2012 til 2017 (for de 57-årige allerede 
fra 2007). Mønstret i andelene, der føler sig ensomme, er markant 
anderledes end mønstret i andelene, der bor alene, vist i figur 7.3. 
Det hænger heller ikke sammen med ændringer i andelene, der regel-
mæssigt deltager i sociale fritidsaktiviteter, eller med andelene med 
hyppig kontakt til børn (vist i figur 7.1 og 7.2) eller med ændringer 
i det selvoplevede helbred. Ændringerne i disse forhold ser dermed 
ikke ud til at kunne forklare den stigende andel ensomme i figur 7.4. 

Det er derfor sandsynligt, at ændringer i ældres forventninger 
til tilværelsen, eller andre normative ændringer på samfundsniveau, 
kan forklare stigningen. Fx kan en stigende tendens til at italesætte 
ensomhed som et problem, reduceret stigmatisering af ensomme æl-
dre eller øget brug af sociale medier blandt ældre eventuelt bidrage 
til at forklare stigningen. 

Ser vi i stedet på, hvordan andelen, der føler sig ensomme, har 
ændret sig for 1940-årgangen, finder vi, at andelene af ensomme 
faktisk var højere ved 57-års alderen end ved 67-års alderen. Resul-
tatet er overraskende, idet andelene, der bor sammen med en part-
ner, og der er på arbejdsmarkedet, i gennemsnit er højere blandt de 
57-årige end blandt de 67-årige. 

Samlet set viser analyserne, at oplevet ensomhed ikke nødven-
digvis hænger sammen med faktisk ensomhed. Ikke desto mindre 
er oplevet ensomhed et problem for en voksende del af de ældre – 
især blandt de 77-årige. 
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Figur 7.4. Andel, der „ofte“ eller „af og til“ føler sig ensomme, selvom 
de egentlig havde mest lyst til at være sammen med andre, særskilt for 
aldersgruppe. Danmark 1997-2017

Kilde: Ældredatabasen.

Kørsel og økonomi
For mange ældre er det selv at kunne køre bil afgørende for at kunne 
leve et uafhængigt liv. Forskning viser, at kørselsstop blandt æl-
dre hænger sammen med reduceret deltagelse i aktiviteter uden for 
hjemmet og krympende sociale netværk. Tidligere forskning har 
også identificeret en række negative sundhedsmæssige konsekven-
ser af kørselsstop, herunder en stigning i depressive symptomer og 
stress samt øget social isolation. På grund af de potentielt store po-
sitive konsekvenser af kørsel for ældre undersøger vi udviklingen i 
andelene i de tre aldersgrupper, der kører bil dagligt eller flere gange 
om ugen, i figur 7.5. Figuren viser, at andelene er steget for alle tre 
aldersgrupper, men fra et højt niveau (fra 83-86 pct. i 1997 til 87-
91 pct. i 2017). Vi finder, at andelene der kører bil dagligt eller flere 
gange om ugen, er højest for de 57-årige og lavest for de 67-årige, 
mens andelene for de 77-årige ligger derimellem. Det samme U-for-
mede aldersmønster ser vi også, når vi studerer 1940-årgangen. Al-
dersmønstret kan sandsynligvis forklares af ændrede livsbetingelser 
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og funktionsniveauer. De fleste 57-årige er fx stadigvæk på arbejds-
markedet, og mange pendler derfor med bil til arbejde. Blandt de 
67-årige har de fleste trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men 
mange er sunde og raske nok til at benytte sig af cykel eller offent-
lig transport i stedet for bil, hvilket de 77-årige i mindre grad er i 
stand til på grund af et faldende funktionsniveau. 

Figur 7.5. Andel, der kører bil dagligt eller flere gange om ugen, særskilt 
for aldersgruppe. Danmark 1997-2017

Kilde: Ældredatabasen. 

En fornuftig økonomisk situation i alderdommen kan være en for-
udsætning for forskellige typer af deltagelse. At have økonomisk rå-
derum til at eje en bil, deltage i forskellige typer af fritidsaktiviteter, 
invitere venner og familie over, købe gaver til børn og børnebørn 
samt til at bo i en bolig, som lever op til ens ønsker, er eksempler på 
domæner, hvor den økonomiske situation kan have betydning for 
livskvaliteten og mulighederne for deltagelse i sociale fællesskaber. 
Vi undersøger derfor ældres vurdering af deres økonomiske situa-
tion i figur 7.6. Figuren viser andelene, der synes, at deres økonomi 
er god eller meget god for de tre aldersgrupper. For de 57-årige fin-
der vi faldende andele for den første halvdel af perioden, men også 
en markant stigning fra 2012 til 2017. Udviklingen kan sandsynlig-
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vis i hvert fald delvis forklares af finanskrisen, der ramte Danmark 
i 2008 med arbejdsløshed og faldende ejendomspriser som følger. 
Lidt overraskende er de 67- og 77-årige tilsyneladende helt upåvirket 
af krisen. Efter en lille nedgang fra 1997 til 2002 vokser andelene, 
der synes, at økonomien er god eller meget god, markant fra 2002 
til 2017. Omtrent 80 pct. i alle tre aldersgrupper synes, at økono-
mien er god eller meget god i 2017. 

De allerfleste mennesker oplever et fald i indkomsten i forbin-
delse med overgangen fra beskæftigelse til pension. Selv om pensio-
nister i lavere grad var påvirket af finanskrisen, finder vi ingen tegn 
på, at personer, som har opnået folkepensionsalderen, er mindre 
tilfredse med økonomien end personer i den arbejdsdygtige alder. 
Tværtimod er 67- og 77-årige overordnet set mere tilfredse med 
økonomien end 57-årige. Ser vi specifikt på årgangen født i 1940, 
finder vi tilsvarende, at andelene, der er tilfredse med den økono-
miske situation, stiger med alderen, fra 62 pct. i 57-års alderen til 
hhv. 72 pct. og 83 pct. i 67- og 77-års alderen. Det betyder, at an-
delene, der er tilfredse med økonomien, stiger efter overgangen til 
folkepensionsalderen (hvor indkomsten falder for langt de fleste). 

Figur 7.6. Andel, der synes, at deres økonomi er god eller meget god, 
særskilt for aldersgruppe. Danmark 1997-2017

Kilde: Ældredatabasen. 
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Den stigende tilfredshed med økonomien – både over tid og med 
stigende alder – kan have flere forklaringer. I perioden har stigende 
andele af ældre nået at opspare mere i arbejdsmarkeds- og private 
pensionsordninger. Det indebærer, at de disponible indkomster i 
gennemsnit er steget for alle tre aldersgrupper i den undersøgte pe-
riode. De disponible indkomster er imidlertid steget mere (i abso-
lutte tal) blandt fx de 57-årige end blandt de 77-årige. Oplevelsen af 
den økonomiske situation hænger imidlertid sammen med en lang 
række faktorer ud over den disponible indkomst, herunder hvilke 
udgifter man har, hvordan en eventuel nettoformue har udviklet 
sig, samt hvilke økonomiske behov man har. Vi kan blot konstatere, 
at tilfredsheden med den økonomiske situation i alderdommen er 
udbredt og voksende. 

Opsummering
I dette kapitel har vi undersøgt ældres levevilkår og ændringerne 
deri med udgangspunkt i data fra Ældredatabasen. Dataindsam-
lingsmetoden for, og tematikkerne i, Ældredatabasen har dermed 
sat rammen for kapitlets indhold. Vi fokuserer i kapitlet på selvop-
levet økonomisk situation og helbred, om man bor med en partner 
eller ej, bilkørsel, deltagelse i fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde, 
kontakter til børn samt ensomhed. Kapitlet har fulgt udviklingen i 
disse levevilkår blandt 57-, 67- og 77-årige i en 20-årig periode: fra 
1997 til 2017. Vi har derudover undersøgt, hvordan levevilkårene 
for årgangen født i 1940 har ændret sig med alderen – fra 57-årsal-
deren i 1997 til 77-årsalderen i 2017. 

Kapitlet tegner gennemgående et positivt billede af levevilkårene 
blandt ældre og udviklingen deri. De fleste ældre oplever, at de har 
et godt helbred og er tilfredse med den økonomiske situation. Sti-
gende andele kører bil jævnligt, og andelene, der bor alene, er fal-
det. De fleste har et aktivt fritidsliv og har hyppig kontakt til deres 
børn. Paradoksalt finder vi imidlertid en markant stigning i andelen 
af ældre, der føler sig ensomme fra 2012 til 2017 (fra 2007 for de 
57-årige) (selvom det er vigtigt at påpege, at flertallet af ældre sjæl-
dent eller aldrig føler sig ensomme). Denne stigning i andelen af en-
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somme kan ikke forklares af ændringer i de øvrige levevilkår – hvor 
vi generelt finder en positiv udvikling. Udviklingen i ensomhed går 
dermed på tværs af det, man ville forvente, set i lyset af ændringerne 
i de øvrige studerede levevilkår. Forskning peger på, at ensomhed 
kan medføre hjerte-kar-sygdomme og depression, forøget risiko for 
demens og tidligere død. Vedvarende at monitorere udviklingen i 
ensomhed og at forklare, hvad der ligger bag, er derfor af central 
interesse fra både et praksis- og et forskningsperspektiv. 

Vi har i dette kapitel af datamæssige årsager fokus på den, relativt 
set, yngre del af de ældre, dvs. ældre under 80 år. Det er imidlertid 
muligt, at vi ikke ville finde den samme positive udvikling i leve-
vilkårene, hvis også 80- og 90-årige var repræsenteret i analyserne. 
Paradoksalt har de stigende levealdre nemlig medført, at stigende 
andele af ældre kommer til at leve med forskellige typer af aldersre-
laterede funktionsnedsættelser, herunder tab af syn og hørelse, som 
kan have negativ indflydelse på levevilkår og livskvalitet. Den næste 
bølge af Ældredatabasen (planlagt til at blive gennemført i 2022) 
vil muliggøre en analyse af udviklingen i levevilkår over en 20-årig 
periode blandt 82-årige.
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8  Velfærdssamfund – 
en social kontrakt på tværs 
af generationer
af torben m. andersen* og jan rose skaksen**

Indledning
At sikre et godt pensionssystem er en af velfærdssamfundets ho-
vedopgaver, og samfund bliver ofte sammenlignet på basis af le-
vevilkårene for den ældre del af befolkningen. I Danmark har fol-
kepensionen meget bred politisk opbakning og betragtes som en 
af grundstenene i velfærdsmodellen. Krav og forventninger til vel-
færdssamfundet, og dermed pensioner, har dog forandret sig over 
tiden. Mens pensioner tidligere var målrettet de dårligst stillede, og 
relativt få nåede pensionsalderen, så har opfattelsen ændret sig. Pen-
sionering er i dag et velfærdsgode, der giver mulighed for en tredje 
livsfase, hvortil der knyttes både krav og forventninger. Velfærds-
samfundet forventes at sikre en rimelig pension for alle og også at 
tilbyde adgang til sundhed og pleje af tidssvarende kvalitet.

Demografiske forandringer med baggrund i faldende fertilitet 
og stigende levetider ændrer markant befolkningens alderssammen-
sætning. Den ændrede alderssammensætning har sat fokus på vel-
færdssamfundets muligheder for at håndtere disse forandringer. 
Denne diskussion fik især fart i starten af 00’erne, hvor en række 
analyser fra blandt andet Det Økonomiske Råd og Velfærdskom-
missionen viste, at de demografiske forandringer skabte et stort 
finansieringsproblem for velfærdssamfundet, og med en uændret 
indretning af velfærdssamfundet ville udgifterne simpelthen løbe 
fra indtægterne. Dette var drivkraften bag det såkaldte velfærdsfor-
lig fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011, hvor hovedele-

* Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
** Forskningschef, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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mentet er en forhøjelse af pensionsalderen, som på sigt bindes til 
udviklingen i levetiden. Sammen med andre reformer bidrager dette 
til at fremtidssikre velfærdssamfundets finansiering.

Den sociale kontrakt – fra vugge til grav
Velfærdssamfundet binder generationer sammen. Gennemsnitsdan-
skeren gennemlever faser, hvor man henholdsvis modtager fra og 
bidrager til velfærdssamfundet. Som barn og ung modtager man 
pasning og uddannelse, derefter er man i en periode erhvervsaktiv 
og bidrager her især til finansieringen via skattebetalinger, og som 
ældre modtager man pension, ældrepleje og sundhedstjenester.

Denne sammenhæng betegnes også som en social kontrakt el-
ler en inter-generationel kontrakt – en „fra vugge til grav“-model. 
De erhvervsaktive betaler skatter ud af deres indkomster (når de 
tjener eller bruger pengene), og det udgør størstedelen af finansie-
ringsgrundlaget for pasning af børn og uddannelse af de unge samt 
sundhed og pensioner for de ældre. Skarpt trukket op arbejder for-
ældrene og betaler skat, for at velfærdssamfundet kan stille gode og 
tidssvarende tilbud til rådighed for børnene og bedsteforældrene. 
Tre generationer bindes på den måde sammen af velfærdssamfun-
det. Mens det tidligere var en opgave for familien eller lokalsamfun-
det, er et stort ansvar lagt over på velfærdssamfundet. Drivkræfterne 
bag denne udvikling inkluderer opbrud i produktions- og bosæt-
ningsmønstre, der har skabt behov for nye sociale konstruktioner, 
og her spiller velfærdssamfundet en stor rolle.

Den sociale kontrakt har et finansielt spejlbillede illustreret i 
 figur 8.1 nedenfor, der viser gennemsnitsdanskerens aldersafhæn-
gige nettobidrag til det offentlige. Nettobidraget til velfærdssamfun-
det er opgjort som de betalte skatter minus værdien af de velfærds-
tjenester, overførsler m.m., man i gennemsnit modtager ved en given 
alder. Figuren viser et meget klart mønster. De unge og ældre har 
et nettotræk på velfærdssamfundet, mens de „midaldrende“ skaber 
det finansielle grundlag for velfærdssamfundet!
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Figur 8.1. Aldersafhængigt nettobidrag til velfærdssamfundet, 2018

Note: Figuren viser det gennemsnitlige nettobidrag til den offentlige sektor afhæn-
gigt af alder for person med dansk oprindelse. Nettobidrag er opgjort som skattebe-
talinger minus modtagne overførsler og velfærdsservice. 
Kilde: Finansministeriet.

Ved en umiddelbar betragtning ser den sociale kontrakt ud til at 
være en klar underskudsforretning. Skattebetalingerne fra de er-
hvervsaktive (arealet over 0-linjen) ser ikke ud til at kunne dække 
udgifterne til børn/unge og ældre (arealet under 0-linjen). For at 
vurdere modellens finansielle sammenhængskraft skal der dog også 
tages hensyn til overlevelsessandsynlighederne. Dødeligheden stiger 
med alderen, og få når 100-års alderen. Når der tages hensyn hertil, 
opfylder den sociale kontrakt kravene til finansiel holdbarhed med 
de vedtagne reformer, jf. nedenfor.

For nærmere at se på den sociale kontrakts funktion kan det 
være hensigtsmæssigt at opdele den i to dele, eller livsfaser, adskilt 
ved ca. 40-års alderen. Først modtager man som barn og ung pas-
ning og uddannelse, og så indtræder man på arbejdsmarkedet og 
betaler skat. Det kan sammenlignes med et lån, men i implicit form, 
da der ikke er noget eksplicit tilbagebetalingskrav for den enkelte. 
Derefter er man fortsat aktiv på arbejdsmarkedet og bidrager med 
skattebetalinger, og i takt med alderen og tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet modtager man pension, pasning, pleje og sundheds-
ydelser. Denne del af kontrakten kan sammenlignes med en implicit 
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opsparingsordning; man betaler først for rettigheder senere i livet. 
Den sociale kontrakt har således både et låne- og et opsparingsele-
ment. Hvad får den enkelte ud af denne kontrakt set over et helt 
livsforløb? Den økonomiske værdi, forstået som den forventede nu-
tidsværdi af det, man modtager, minus bidragene, er positiv og ud-
gør ca. 300.000 kr. for en nyfødt.6 Forklaringen på dette overskud 
er, at man modtager, før man bidrager, og det giver en økonomisk 
gevinst for alle danskere. Og dette er foreneligt med, at velfærds-
samfundet finansielt hænger sammen. 

Det kræver en nærmere forklaring. Lad os betragte et meget sim-
pelt eksempel, hvor vi alene fokuserer på lånedelen af den sociale 
kontrakt. Antag for enkelthedens skyld, at der er lige mange unge 
og midaldrende. Hvis hver midaldrende betaler en skat på 100 kr., 
som går til finansiering af uddannelse til de unge, vil udgifter og 
indtægter balancere for den offentlige sektor. Den sociale kontrakt 
hænger sammen finansielt. Betragt nu kontrakten fra et individuelt 
synspunkt. Som ung modtager man uddannelse til en værdi af 100 
kr., og som midaldrende betaler man 100 kr. i skat. Implicit beta-
ler man tilbage for uddannelsen. Det kan tolkes som et (implicit) 
rentefrit lån. Skulle man som ung have lånt de 100 kr. – forudsat 
at dette overhovedet er muligt – skulle der fx med en lånerente på 
5 pct. betales 105 kr. tilbage. I dette eksempel giver den sociale kon-
trakt en gevinst som midaldrende på 5 kr. Det illustrerer, hvorfor 
den sociale kontrakt kan være en fordel for den enkelte, samtidig 
med at den er i finansiel balance. I praksis er regnestykket noget 
mere kompliceret – der er mange fødselsårgange, og der skal tages 
hensyn til overlevelsessandsynligheder og meget mere. Laves dette 
regnestykke med alle disse aspekter indarbejdet, når man frem til, 
at nutidsværdien af den sociale kontrakt for en nyfødt er omkring 
300.000 kr.

Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er der også fordele 
ved den sociale kontrakt. En væsentlig årsag er uddannelse. Uddan-
nelsen bliver via den sociale kontrakt finansieret billigere, end det 
ville kunne lade sig gøre via private lån. Hertil kommer, at alle ikke 

6. Se Andersen og Bhattacharya (2017).
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nødvendigvis kan låne og dermed få en uddannelse. Den sociale 
kontrakt har derfor ikke alene et låneelement, men medvirker også 
til at sikre lige muligheder for, at alle kan få en uddannelse. Uden 
den sociale kontrakt ville uddannelse i større omfang afhænge af 
forældrenes evne og vilje til at finansiere uddannelse og/eller mu-
lighederne for at låne til uddannelse. Det vil have den slagside, at 
børn med højindkomst-forældre har bedre muligheder for at få ud-
dannelse end børn med lavindkomst-forældre. Dette skaber ulige 
muligheder, og potentialet i befolkningens human kapital udnyttes 
ikke bedst muligt. Der er ingen garanti for, at det kun er børn med 
højindkomst-forældre, der har evner og motivation til uddannelse. 
Det er veldokumenteret, at uddannelse er en væsentlig faktor for 
indkomst og vækst og dermed for et lands velstandsniveau. Den 
sociale kontrakt kan derfor både medvirke til at skabe social sik-
kerhed, (mere) lige muligheder og større velstand. Det er en af for-
klaringsfaktorerne for, at Danmark – og de øvrige nordiske lande 
– har kunnet forene en høj materiel velstand med et veludbygget 
velfærdssamfund.

Den sociale kontrakt betyder også en sikring for de ældre gen-
nem et sikkert indkomstgrundlag samt dækning af sundhedsud-
gifter. Selvom den enkelte i de senere år har fået større ansvar for 
pensionsopsparing, så er de offentlige pensioner et sikkerhedsnet 
for alle. Mens folkepensionens grundbeløb er for (næsten) alle, så 
er der en række tillæg målrettet de dårligst stillede ældre. 

Vugge til grav-aspektet knytter sig til det typiske livsforløb og 
de dertil knyttede muligheder og behov. Men der er mange årsager 
til afvigelser fra gennemsnitsforløbet, og her er velfærdssamfundets 
implicitte forsikringsfunktion vigtig. Den sociale kontrakt har også 
en forsikringsfunktion gennem hele livet. Hvis man er ude af stand 
til at arbejde eller har sundhedsproblemer, så dækker velfærdssam-
fundet. På den måde kommer dem, der er „heldige“ at have gode job, 
høje indkomster og et godt helbred til at bidrage mere til systemet 
end gennemsnitsdanskeren. Omvendt vil de „uheldige“ med usikre 
job, lave indkomster eller et skrøbeligt helbred have mere ud af vel-
færdssystemet end gennemsnitsdanskeren. Det sikrer omfordeling 
fra de „brede skuldre“ til de „smalle skuldre“. Men det skaber også 
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en sikkerhed, når man ikke på forhånd kender sine muligheder og 
potentiale på arbejdsmarkedet, helbredstilstand m.m. Derfor kan 
man også betegne velfærdssamfundet som en stor forsikringskon-
trakt. Private forsikringer som fx en brandforsikring implicerer også 
en omfordeling fra dem, der ikke har brand i huset (de „heldige“), 
til dem, der har (de „uheldige“). På tilsvarende måde sikrer velfærds-
samfundet en forsikring i forhold til en lang række hændelser, den 
enkelte kan komme ud for gennem hele livet. Forsikringsfunktionen 
er ikke mindst vigtig for ældre, da der er stor usikkerhed om deres 
sundheds- og plejebehov, levetid m.m.

Forsikring rejser imidlertid også incitamentsspørgsmål. Om den 
enkelte har fx en høj eller lav indkomst, afhænger ikke kun af fak-
torer uden for egen kontrol, men også af indsats og flid. Velfærds-
samfundets ordninger kan ikke umiddelbart skelne mellem risiko 
og indsats. Når man er forsikret, kan incitamenterne til at undgå en 
hændelse i at indtræffe blive mindre. En god dækning i tilfælde af 
arbejdsløshed (forsikringsfunktionen) gør også, at gevinsten ved at 
komme i arbejde er mindre (incitamentsproblemet). Det er derfor 
et afgørende spørgsmål i velfærdssamfundets indretning at finde en 
balance mellem forsikring/fordeling og incitamenter.

En vigtig krumtap i velfærdssamfundet er, at de fleste ude af 
stand til at forsørge sig selv vil være berettiget til en eller anden 
form for social ydelse. Samtidig betaler de beskæftigede skat af deres 
indkomst, både når de tjener den (indkomstskat), og når de bruger 
den (moms og afgifter). En ændring i beskæftigelsen udløser derfor 
en dobbelteffekt på de offentlige finanser. Hver gang en person går 
fra at stå uden job til at være i beskæftigelse, vil der være flere skat-
teindtægter og færre sociale udgifter. Fordi velfærdssamfundet er 
veludbygget, er denne effekt stor. Derfor er velfærdssamfundets fi-
nansielle grundlag stærkt afhængigt af at have en høj beskæftigelse. 
Dette er også tilfældet. Beskæftigelsen i de nordiske lande er høj i 
internationale sammenligninger. Det gælder især for kvinder, hvor 
beskæftigelsesandelen er meget tæt på andelen for mænd. 
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Demografi og velfærdssamfundets finansielle balance
De demografiske forandringer betyder en stigende ældreandel – flere 
i alderen 65 år eller ældre i forhold til aldersgruppen 20-64 år. Det 
forrykker den finansielle balance i velfærdssamfundets implicitte 
kontrakt. Det følger direkte af figur 8.1. Befolkningstyngden flyt-
ter mod højre med flere ældre med behov for pensioner og træk på 
sundhedsvæsenet, samtidig med at de yngre erhvervsaktive årgange 
bliver relativt mindre. Det er den grundlæggende problemstilling 
i debatten om såkaldt finanspolitisk holdbarhed; den tekniske be-
tegnelse for det grundlæggende spørgsmål, om velfærdssamfundet 
finansielt kan håndtere de demografiske forandringer.

Der er grundlæggende to årsager til, at den demografiske udvik-
ling presser finansieringen af velfærdsstaten. Der bliver flere ældre, 
og den gennemsnitlige alder af de ældre vokser. I figur 8.1 fremgår 
det, at for aldersgrupper fra midten af 60’erne begynder en typisk 
dansker at have et nettotræk på de offentlige udgifter. Dette træk er 
derefter stærkt voksende med alderen. I figur 8.2 vises udviklingen 
i andelen af den voksne befolkning (over 20 år), der er over 65 år. 

Figur 8.2. Andel af 65+ årige af voksne over 20 år, 1990-2059

Kilde: Egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik. Frem til 2021 er tal-
lene baseret på faktiske opgørelser, mens der fra 2022 og frem er tale om en befolk-
ningsprognose.
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Af figuren fremgår det, at andelen af ældre i befolkningen var for-
holdsvis konstant fra 1990 og frem til 2008, men herefter er andelen 
vokset, og den vil blive ved med at vokse frem til starten af 2040’erne 
for herefter at flade ud. Samlet set er der tale om en markant stig-
ning. I 2008 udgjorde de ældre omkring 20 pct. af den voksne be-
folkning, og andelen vokser til 33 pct. i starten af 2040’erne. Denne 
udvikling bidrager til, at det bliver vanskeligere at finansiere vel-
færdsstaten – og den sociale kontrakt – end det har været hidtil. Ud 
over at andelen af den voksne befolkning over 65 år er voksende, 
bliver denne gruppe også ældre, hvilket fremgår af figur 8.3. I figu-
ren ses det, at fra 2014 og helt frem til 2055 vil gennemsnitsalderen 
for de ældre være voksende. I denne periode vokser gennemsnitsal-
deren med ca. fire år.

Figur 8.3. Gennemsnitsalder for personer over 65 år, 1990-2059

Kilde: Egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik. Frem til 2021 er tal-
lene baseret på faktiske opgørelser, mens der fra 2022 og frem er tale om en befolk-
ningsprognose.

Vi kan således se frem til, at der både bliver flere ældre, og deres 
gennemsnitsalder vokser, og begge udviklinger vil øge de ældres 
nettotræk på den offentlige sektor.

For at sikre finansiering af den offentlige sektor er nogle grund-
læggende valg i indretningen af velfærdsordninger og skattesyste-
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met nødvendige. Hvor meget skal der betales i skat, hvad skal ni-
veauet af de offentlige pensioner være, og hvor mange år skal man 
have mulighed for at opnå pension? Eller sagt på en anden måde: 
Den finansielle balance afhænger grundlæggende af, hvad der skal 
modtages som ung og gammel, hvor meget der skal betales i skat, 
og hvornår man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den 
præcise indretning af disse tre dimensioner er et spørgsmål om po-
litiske prioriteringer, men som illustreret ovenfor skaber demogra-
fiske ændringer behov for forandringer. Når levetiden stiger for en 
given pensionsalder, vil pensionsperioden stige, og det sætter de of-
fentlige finanser under et finansielt pres. I princippet kan det løses 
ved at sætte skatterne op, ved at reducere velfærdssamfundets tilbud 
(sundhedstilbud eller velfærdsydelser) eller ved en tilpasning af pen-
sionsalderen. Her påkalder pensionsalderen sig særlig opmærksom-
hed. Fastholdes den samme pensionsalder på tværs af generationer 
med forskellige levetider, har det fordelingspolitiske implikationer. 
Generationer med høj levetid vil have en længere pensionsperiode 
end generationer med en kortere levetid, og på finansieringssiden 
betyder det, at generationer med kort levetid medvirker til at finan-
siere længere pensionsperioder for generationer med lang levetid.

Da levetiden har været og forventes at være stigende, bringer 
det tilbagetrækningsalderen i fokus, og dermed balancen mellem 
hvor mange år den enkelte bidrager til og trækker på velfærdssam-
fundet. Med en uændret tilbagetrækningsalder (efterløns- og pen-
sionsalder) vil en stigende levetid betyde, at andelen af livet som 
pensionist stiger for gennemsnitsdanskeren, og det udfordrer det 
finansielle grundlag for velfærdsmodellen. Udviklingen har været 
markant, se figur 8.4. I 2000 var den forventede pensionsperiode 
(dvs. restlevetiden, fra man når folkepensionsalderen) 13,5 år, og i 
2020 var den steget til godt 18 år både som følge af nedsættelsen 
af pensionsalderen fra 67 til 65 år i 2004 og den stigende levetid. 
Med en fastholdt pensionsalder og en stigende levetid ville denne 
periode være støt voksende og skabe en finansiel ubalance for vel-
færdssamfundet; udgifterne ville løbe fra indtægterne. Velfærdsfor-
liget fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011 har sammen 
med andre reformer haft det hovedformål at løse dette problem. 
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Som nævnt er hovedelementet i reformerne en forhøjelse af pensi-
onsalderen for dermed at ændre på balancen mellem, hvor mange 
år gennemsnits personen trækker på velfærdsordninger og bidra-
ger til dem. Med de vedtagne stigninger i pensionsalderen vil den 
forventede pensionsperiode fra folkepensionsalderen i 2040 være 
16,5 år, jf. figur 8.4.

Figur 8.4. Folkepensionsalder og middellevetid for 60-årige, 2000-2078

Kilde: Finansministeriet (2020).

Ud over forøgelsen af tilbagetrækningsalderen spiller modnin-
gen af pensionssystemet en stor rolle for både de fremtidige pen-
sioner og de offentlige finanser. I takt med modningen af arbejds-
markedspensionerne vil der dels ske en stigning i pensionernes dæk-
ningsgrad (ens pension set i forhold til indkomst før tilbagetræk-
ning), dels en aflastning af de offentlige pensionsudgifter, da øgede 
private pensioner som følge af modregning mindsker de offentlige 
pensioner. Modningen af pensionssystemet og de stigende pensi-
onsaldre betyder, at Danmark er et at få lande, der fremadrettet vil 
have faldende offentlige pensionsudgifter som andel af BNP. 

Beregninger fra både Det Økonomiske Råd og Finansmini-
steriet viser, at kravene til finanspolitisk holdbarhed er opfyldt 
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trods en aldrende befolkning.7 Bag denne konklusion ligger rela-
tivt komplicerede beregninger, der tager hensyn til pensionssyste-
mets indretning (og modning), udskudte skatter og meget mere 
for at medtage alle de specifikke forhold i reglerne på pensions-, 
skatteområdet osv. Konklusionen er, at de forventede indtægts-
strømme vil kunne dække udgiftsstrømmene, ikke i det enkelte 
år, men samlet over en årrække. Det skaber tryghed for den en-
kelte, at de velfærdsordninger, der er adgang til, også kan finan-
sieres trods den aldrende befolkning. Danmark er et af få lande, 
der har gennemført reformer, som – sammen med indretningen af 
pensionssystemet – opfylder dette krav. Samtidig kan de fleste se 
frem til pensioner med en ganske god dækningsgrad, der betyder, 
at tilbage trækning fra arbejdsmarkedet ikke er ensbetydende med 
et stort fald i levestandarden.

Et centralt element i reformerne er den såkaldte indekserings-
regel, der knytter pensionsalderen til udviklingen i levetiden. En 
indekseringsregel har den fordel, at den skaber klarhed omkring, 
hvordan pensionsalderen skal tilpasses, men uden et behov for i 
dag at tage stilling til udviklingen i levetiden langt frem i tid. Den 
faktiske pensionsalder afgøres netop i fremtiden på basis af den 
faktiske udvikling i levetiden. Indekseringsreglen har et absolut pej-
lemærke, nemlig at den gennemsnitlige pensionsperiode skal være 
14,5 år. Konkret fastsættes pensionsalderen for en generation, så 
gennemsnitspersonen forventes at være på pension i 14,5 år. Leve-
tidsstigninger vil derfor slå igennem en-til-en i stigende pensions-
alder. Det tager lang tid, inden dette opnås, da reglen også har en 
„fartbegrænsning“, så pensionsalderen aldrig kan stige med mere 
end et år hvert femte år. Da der igennem en række år har været en 
markant stigning i levetiden, betyder fartbegrænsningen, at det vil 
tage tid at komme fra de aktuelle godt 18 år og ned på 14,5 år for 
den forventede pensionsperiode for en nybagt pensionist. I 2080 for-
ventes den således at være 15,5 år. På lang sigt er indekseringsreglen 
imidlertid skrap. Med en pensionsperiode på 14,5 år og en stigende 
levetid følger det, at den relative andel af livet som pensionist (er-

7. Se Finansministeriet (2021) og De Økonimiske Råd (2021).
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hvervsaktiv) falder (stiger). Det kan diskuteres, om dette er rimeligt 
på tværs af generationer og nødvendigt for at sikre velfærdssamfun-
dets finansielle balance. En relativ indekseringsregel, hvor andelen 
af livet som pensionist holdes fast, vil være en alternativ model, som 
også kendes fra fx Finland og Sverige.

Tilpasninger af pensionsalderen er baseret på, at stigende pen-
sionsalder også er ensbetydende med, at flere bliver længere på ar-
bejdsmarkedet. Den finansielle effekt afhænger ikke alene af, at man 
trækker mindre på velfærdssamfundets tilbud (og først kan få pen-
sionen senere), men også af, at man bidrager mere ved at arbejde i 
flere år. Dette er igen en gennemsnitsbetragtning; de fleste, men ikke 
alle, vil være i stand til at fortsætte lidt længere tid på arbejdsmar-
kedet i takt med stigende levetider. En vigtig forudsætning herfor 
er såkaldt sund aldring, så det reelt er muligt at fortsætte længere 
tid på arbejdsmarkedet, i takt med at levetiden stiger. Erfaringerne 
med de allerede gennemførte stigninger i efterlønsalderen er også, 
at det omsætter sig i stigende beskæftigelse. Men det er ikke givet, 
at den udvikling vil fortsætte i fremtiden – pensionsalderen vil nå 
højere niveauer end set tidligere, mange pensionister vil have en stor 
pensionsopsparing, og præferencer i forhold til den tredje livsfase 
spiller også ind.

En stigende pensionsalder for at sikre finansiel og generations-
mæssig balance rejser et andet dilemma, da der er forskelle i leveti-
der og længden af pensionsperioden. Sådanne forskelle har der også 
været hidtil og vil være der, uanset på hvilket niveau pensionsalderen 
fastsættes, da der er velkendte socioøkonomiske forskelle i leveti-
der. Selvom det ikke er klart, at disse forskelle bliver større i takt 
med den stigende levetid (fx mindskes forskellen mellem mænd og 
kvinder), så bliver problematikken tydeligere i takt med en højere 
pensionsalder. Det rejser en række spørgsmål, herunder om forskelle 
i levetider er knyttet til forskelle i livsstil eller forhold uden for egen 
kontrol. Der er også et vanskeligt målretningsproblem i forhold til 
at identificere grupper, der særligt kommer i klemme som følge 
af denne udvikling. En central del af det sociale sikkerhedsnet er 
førtidspension for personer med markant nedsat arbejdsevne. Men 
det er imidlertid et spørgsmål, om dette system, særligt i lyset af 
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reformer af førtidspensionssystemet i de senere år, i tilstrækkeligt 
omfang opfanger aldersbetingede forhold. Derfor har der været dis-
kussioner og initiativer for at nytænke politikken på dette område.

Der er i princippet tre veje at følge her, og Danmark benytter alle 
tre. For det første kan der etableres ordninger, der giver den enkelte 
mulighed for selv at træffe et valg. Det gælder for efterlønsordningen, 
der er en delvis forsikringsordning via krav om bidragsbetaling, og 
den er målrettet personer med tilstrækkelig erhvervsaktivitet (via 
et beskæftigelseskrav). Denne ordning muliggør tilbagetrækning 
i et vindue (tidligere fem og nu tre år), før folkepensionsalderen 
nås. For det andet kan der være visitationsbaserede ordninger som 
førtidspension og den nyligt indførte seniorpension (afløser for se-
niorførtidspension, som har et lempeligere adgangskrav end både 
førtidspension og seniorførtidspension), hvor der sker en faglig og 
individuel vurdering af arbejdsevnen. Endelig kan der for det tredje 
være rettighedsbetingede ordninger som tidlig pension, der er betinget 
af antal erhvervsaktive år. Kun personer med en tilstrækkelig lang 
arbejdsmarkedskarriere kan bruge denne ordning. Et sådant optje-
ningsprincip kan på den ene side ses som rimelig og på den anden 
side anskues som et brud med det universelle princip, at rettighe-
der i velfærdssamfundet ikke er knyttet til bidrag (som det gælder 
for private ordninger), men afhænger af behov. Det er også en del 
af velfærdssamfundets forsikringsprincip, at de „stærke skuldre“ 
skal bidrage mere, for at man kan tage vare om de „smalle skuldre“.

De mange ordninger afspejler også en udfordring med at mål-
rette ordninger til de grupper, der står i en særligt vanskelig situa-
tion. Visitationsordninger vurderer specifikt den enkeltes situation 
og er i den forstand præcise. Samtidig kan det dog være svært præ-
cist at fastlægge kriterierne, og adgang har derfor et subjektivt ele-
ment. Det kan både betyde forskelsbehandling og gøre det uklart 
for den enkelte, om man er berettiget. Ordninger med objektive 
kriterier har ikke dette problem, men kan til gengæld være mindre 
målrettede. Efterlønsordningen er gentagne gange blevet reforme-
ret, og fremadrettet vil der være en faldende tendens i andelen af 
personer omfattet af ordningen. Både seniorpension og tidlig pen-
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sion er først indført for nylig, og det er derfor for tidligt at vurdere 
effekterne af disse ordninger.

Opsummering og perspektivering
Centralt i den danske velfærdsstat er en social kontrakt på tværs 
af generationer. Det betyder, at de erhvervsaktive generationer fi-
nansierer udgifter til børn og unge såvel som til de ældre. De ældre 
modtager bl.a. pensioner. Disse offentlige pensioner er i de senere 
år blevet udbygget med arbejdsmarkedspensioner, hvor den enkelte 
opsparer til sin egen pensionering. Udbredelsen af disse arbejdsmar-
kedspensioner har bidraget til at gøre finansieringen af den danske 
velfærdsstat robust i forhold til, at der bliver flere ældre i de kom-
mende årtier. Et andet vigtigt bidrag til robustheden af de offentlige 
finanser er, at pensionsalderen vokser, i takt med at den gennem-
snitlige levetid stiger.

Det er dog vigtigt at understrege, at de fremtidige udfordringer 
for velfærdssamfundet ikke alene er knyttet til spørgsmålet om pen-
sioner og tilbagetrækningsalder. Sundheds- og plejedelen er af stor 
betydning og giver en dækning for alle, hvilket mindsker behovet for 
privat opsparing og etablering af stødpuder til at håndtere fx sund-
hedsudgifter. Det er en præmis, at de offentlige velfærdstilbud ge-
nerelt og sundhedstilbud specifikt skal være af tidssvarende niveau. 
Løbende lægevidenskabelige fremskridt skaber til stadighed nye og 
bedre behandlingsformer, og det er en forventning, at velfærdssam-
fundet tilbyder dem. Stigende ønsker og krav til sundheds- og pleje-
området skaber derfor et vedvarende udgiftspres. Beregningerne af 
den fremtidige finansielle balance for velfærdssamfundet, der blev 
henvist til ovenfor, tager ikke hensyn til sådanne nye krav og behov. 
Alene den seneste tids diskussion om krav til sundhed og pleje un-
derstreger, at der må forventes et stigende pres på dette område. I 
den internationale diskussion bliver der også rejst spørgsmålet, om 
de afledte finansieringsudfordringer på sundhedsområdet vil være 
større end den direkte pensionseffekt af en aldrende befolkning. 
Disse nye krav skaber et dilemma for velfærdssamfundet – hvis de 
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skal imødekommes, kræver det finansieringskilder, og hvis de ikke 
imødekommes, udfordres evnen til at levere tidssvarende løsninger. 
Det peger i retning af den klassiske diskussion, om det skal ske via 
besparelser, skattestigninger eller reformer for at øge beskæftigelsen 
i den private sektor. Alternativt kan der opstå et stigende pres for 
effektiviseringer og øget produktivitet i den offentlige sektor. Hvis 
ikke velfærdssamfundet i rimeligt omfang kan imødekomme disse 
krav, vil der komme en diskussion om en løsning via private ordnin-
ger. I debatten har det allerede været nævnt som en mulighed, at ar-
bejdsmarkedspensionerne kan spille en større rolle på dette område. 

Hvor kan jeg læse mere?

Andersen, T.M og J. Bhattacharya. 2017. The Intergenerational Wel-
fare State with Optimally Declining Pensions, Economic Journal, 127, 
 896-923.

Finansministeriet. 2021. Danmarks Konvergensprogram, København.
De Økonomiske Råd. 2021. Dansk Økonomi – Efterår 2021, København.
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9  Pension, levetid, ulighed 
og gæld
af svend e. hougaard jensen*

Indledning
Det danske pensionssystem er kendetegnet ved en klassisk opbyg-
ning med både en skattefinansieret og en opsparingsbaseret søjle, 
ligesom der er såvel tvungne som frivillige ordninger. Samlet set er 
det lykkedes at skabe en model, som lever op til de centrale kriterier 
for et velfungerende pensionssystem. 

Især to reformer er afgørende for den danske pensionssucces. 
Den ene er „Fælleserklæringen“ fra 1987, som førte til en markant 
stigning i udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Den 
anden er Velfærdsaftalen fra 2006, som førte til, at folkepensions-
alderen stiger, i takt med at folk lever længere. Dermed er det de-
mografiske pres på både de offentlige finanser og arbejdsmarkedet 
lettet i betydelig grad. 

Begge reformer betragtes som guldæg for dansk økonomi. Al-
ligevel er der i kølvandet på de to pensionsreformer opstået nogle 
ubalancer. Den ene har at gøre med ulighed i levetid og dermed 
spørgsmålet, om en gruppe af medborgere kan blive pålagt flere år 
på arbejdsmarkedet, end deres helbred og arbejdsevne berettiger til. 
Den anden vedrører danske husholdningers meget store gældsop-
bygning, som formentlig i et vist omfang kan tilskrives opbygningen 
af arbejdsmarkedspensionerne. 

Kapitlet starter med en oversigt over det danske pensionssystem. 
Dernæst diskuteres, hvilke forventninger der er til udviklingen i leve-
tiden, herunder hvor meget levetiden varierer på tværs af grupper med 
forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Til sidst diskuteres, hvor-
dan Danmark har formået ikke blot at skabe verdens største pensions-
opsparing, men også verdens mest forgældede husholdningssektor. 

* Svend E. Hougaard Jensen, ph.d., professor i økonomi og leder af Pension Research 
Centre (PeRCent) på CBS.
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Pensionssystemet
Det danske pensionssystem er indrettet efter en 3-søjle-model: Den 
første søjle er offentlig og leverer skattefinansierede pensionsydel-
ser. Denne søjle omfatter også Arbejdsmarkedets Tillægspension 
(ATP), som det er obligatorisk for alle lønmodtagere og modtagere 
af overførselsindkomster at bidrage til. Den anden søjle er privat 
og leverer opsparingsbaserede pensioner hhv. som en del af de kol-
lektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter og gennem 
individuelle ansættelseskontrakter. Den tredje søjle er helt privat 
med individuelle og frivillige opsparingsordninger øremærket til 
pension. Endelig sker givetvis en betydelig formueopbygning, som 
ikke umiddelbart har karakter af pensionsopsparing, herunder ska-
belse af friværdi i boliger, men som alligevel kan realiseres i forbin-
delse med alderdommen. 

Et velfungerende pensionssystem bør sikre en passende høj pen-
sionsydelse, så der ikke opstår fattigdom blandt de ældre. Det er 
også pensionssystemets opgave at sørge for et rimeligt forhold mel-
lem indkomsten som pensionist og indkomsten i de seneste år som 
erhvervsaktiv, så det er muligt at opretholde en nogenlunde ens 
leve standard før og efter, at man er gået på pension. Endelig skal 
der i lyset af den ekstra belastning af de offentlige finanser, som en 
aldrende befolkning udgør, sikres en indretning af pensionssyste-
met, så det bidrager til at opnå langsigtet finanspolitisk holdbar-
hed. Det danske pensionssystem har vist sig i stand til at performe 
på alle disse punkter.8

Som det fremgår af figur 9.1, klarer Danmark sig godt i inter-
national sammenligning, når man ser på andelen af ældre i lavind-
komstgruppen. I sammenligningen er medtaget dels to andre nor-
diske lande (Finland og Sverige), dels tre store EU-lande (Frankrig, 
Italien og Tyskland). Det er primært pensionssystemets søjle 1, som 
leverer på dette punkt. Det sker dels i kraft af en universalydelse 
(folke pensionens grundbeløb), som beskytter mod egentlig fattig-

8. Det danske pensionssystem har vakt betydelig international opmærksomhed. Fx 
har det såkaldte Mercer-indeks, der sammenligner pensionssystemer i 34 lande, i 
syv på hinanden følgende år konsekvent rangeret det danske pensionssystem som 
nummer et eller to i verden. 



117

P
E

N
S

IO
N

, L
E

V
E

T
ID

, U
L

IG
H

E
D

 O
G

 G
Æ

L
D

dom, dels i kraft af et behovsbestemt pensionstillæg, som bidrager 
til en mere ligelig indkomstfordeling blandt pensionister.

Figur 9.1. Andel af ældre i lavindkomstgruppen, 2016

Note: Procentdel med indkomst mindre end 50 pct. af den medianækvivalerede hus-
stands disponible indkomst.  
Kilde: OECD.

Når det gælder betydningen af søjle 2, kommer man ikke uden om 
aftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen („Fælleser-
klæringen“) i 1987, som førte til en markant stigning i andelen af   
lønmodtagere med arbejdsmarkedspension (AMP). Andelen steg 
faktisk fra 30-40 pct. af arbejdsstyrken i 1990 til omkring 90 pct. i 
slutningen af   1990’erne og har ligget på det niveau siden da, se fi-
gur 9.2. Nogle dele af arbejdsmarkedet er ikke omfattet af overens-
komster og har derfor ingen obligatorisk pensionsopsparing. Denne 
gruppe er i stedet dækket af individuelle ansættelseskontrakter med 
indbyggede pensionsordninger.

Takket være udbredelsen af  AMP-ordningerne er dækningsgra-
derne (dvs. forholdet mellem, hvad man har til rådighed som pen-
sionist, og hvad man havde de sidste år som erhvervsaktiv) relativt 
høje i Danmark. Det gælder ikke mindst i det fuldt udbyggede pen-
sionssystem, hvor dækningsgraden er forbedret for især ufaglærte 
og faglærte.
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Figur 9.2. Andelen af arbejdsstyrken med pensionsordninger, 1985-2018

Kilde: Forsikring & Pension, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Den gennemsnitlige dækningsgrad er således relativt høj i Dan-
mark, men bag dette gennemsnit gemmer sig en betydelig varia-
tion på tværs af indkomstfordelingen. For lavtlønnede og personer 
på overførselsindkomst før pensionering betyder kombinationen af 
folkepensionens grundbeløb, ATP-ydelsen samt det behovsbestemte 
pensionstillæg, at dækningsgraden er på tæt på 100 pct., se figur 9.3. 
Dækningsgraden er væsentligt lavere for mellem-til-højindkomst-
grupperne. Bemærk, at uanset indkomstniveau forventes dæknings-
graderne at stige, efterhånden som AMP-ordningerne modnes.

Danmark skiller sig ud som det land, hvor den største andel sik-
res af AMP-ordninger. I modsætning hertil er hovedparten af pensi-
onsindkomsten i mange ellers sammenlignelige lande afhængig af 
offentlige, skattefinansierede pensionsordninger.

Da bidragene til AMP-ordningerne fortsat er betydeligt højere 
end de udbetalte pensioner, er det samlede beløb for „søjle-1-pen-
sioner“ større end den samlede udbetaling af „søjle-2-pensioner“. I 
øjeblikket udgør førstnævnte cirka 6,5 pct. af BNP, hvorimod an-
delen af sidstnævnte er cirka 4 pct., se figur 9.4. 
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Figur 9.3. Dækningsgrad (pct.), fremskrivning, udvalgte år

Kilde: Finansministeriet. 

Figur 9.4. Offentlige og private pensionsudbetalinger som andel af BNP 
(pct.), 1994-2099 

Kilde: Danmarks Statistik og DREAM.
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Fremadskuende vil de private ordninger imidlertid gradvist komme 
til at dominere de offentlige ordninger. Figur 9.4 viser, baseret på 
fremskrivninger foretaget ved hjælp af DREAM-modellen,9 at ud-
betalinger fra AMP-ordninger vil stige som andel af BNP frem mod 
2050. Stigningen i pensionsindkomsten fra AMP-ordninger vil re-
ducere antallet af pensionister, der er berettigede til det indkomst- 
og formueafhængige pensionstillæg, og som derfor alene vil have 
folkepensionens grundbeløb. 

Så et vigtigt budskab er, at „privatisering“ af pensionssystemet 
er godt i gang i Danmark. I fremtiden vil de offentlige, skattefinan-
sierede ordninger udgøre en faldende andel af BNP, mens de private 
AMP-ordninger vil udgøre en stigende andel af BNP. Målt ud fra de 
forventede udbetalinger af pensionsindkomst vil AMP-ordningerne 
dominere PAYG-ordningerne om cirka 15 år fra nu.

Endelig skal peges på en implicit forsikringsegenskab ved det 
danske pensionssystem, som primært er af betydning for pensioni-
ster med lav indkomst og formue. Hvis en ældre mister pensions-
ydelse fra søjle 2 på grund af et lavere afkast af opsparingen i den 
pensionskasse, vedkommende er medlem af, så „deles“ dette tab med 
offentlige pensioner. Pointen er, at personer, der oplever et fald i 
AMP-udbetaling, vil modtage mere i offentlig pension, fordi pensi-
onstillægget er indkomst- og formueafhængigt. Princippet gælder 
dog kun for relativt lave indkomster/pensioner, for i tilfælde af en 
højere AMP-udbetaling ophører indkomst- og formueafhængighe-
den på et tidspunkt, så yderligere stigning i private pensioner kom-
mer den enkelte til gode. Den implicitte forsikring skabt som følge 
af, at pensionstillægget er behovsbestemt, er således hovedsageligt 
en forsikring mod nedadrettede risici.

9. DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) er navnet på en makro-
ø konomisk model af dansk økonomi. Modellen er velegnet til at foretage 
langsigtede analyser af økonomien såsom betydningen af aldring af befolkningen 
eller analyser af pensionssystemet.
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Velfærdsaftalen
I lighed med andre lande har Danmark over en længere årrække 
oplevet en markant stigning i levetiden. Som det fremgår af figur 
9.5, er middellevetiden for 0-årige i Danmark i perioden fra 1987 
til 2019 steget fra godt 74 år til næsten 82 år. Middellevetiden for 
0-årige er det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt kan forvente 
at leve, forudsat at de nuværende dødshyppigheder holder sig kon-
stante i fremtiden. Man kan således konstatere, at betragtet som 
gennemsnit for den danske befolkning stiger levetiden med ca. et 
år hvert fjerde år.10 

Figur 9.5. Middellevetid for 0-årige, 1987-2019

Kilde: Danmarks Statistik.

Et tilsvarende billede tegner sig, når man kikker ind i fremtiden. Om 
end forudsigelser om ændringer i levetiden er forbundet med stor 
usikkerhed, så er der næppe tvivl om, at levetiden fortsat vil stige.

10. For begge køn er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 
1990’erne. Stigningen har dog været størst for mændene. Forskellen mellem 
mænd og kvinders middellevetid er således blevet reduceret fra 5,7 år i 1990 til de 
nuværende 3,9 år.
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På den baggrund har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at fol-
kepensionsalderen skal stige, i takt med at folk lever længere. Dette 
er forankret i Velfærdsaftalen fra 2006, som indebærer, at pensions-
alderen bliver gradvist hævet, se figur 9.6.11 

Figur 9.6. Officiel pensionsalder under nuværende aftaler og 
forventninger

Kilde: DREAM.

Velfærdsaftalen bygger på en antagelse om såkaldt „sund ald-
ring“, dvs. at årene, som en person kan være aktiv på arbejdsmarke-
det, stiger i takt med levealderen. Det betyder i grove træk, at hvis 
restlevetiden ved 60-års alderen stiger fra 21 år i 2020 til 28 år i 2050, 
så vil en 72-årig i 2050 have samme arbejdsevne som en 65-årig i dag.

Udviklingen de seneste par årtier tyder på, at der er grund til 
optimisme på dette punkt. I hvert fald har levetid og arbejdsudbud 
siden årtusindskiftet udviklet sig nogenlunde parallelt, når man ser 
på gennemsnittet for befolkningen, se figur 9.7. Det var ikke tilfæl-
det i firserne og halvfemserne, hvor levetid og tilbagetrækningsalder 
bevægede sig i hver sin retning i OECD-landene.

11. Velfærdsaftalen blev i 2011 udvidet med en tilbagetrækningsreform, som indebærer 
en gradvis udfasning af efterlønnen. 
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Figur 9.7. Ændring i tilbagetrækningsalder og restlevetid for 55-årige, 
1970-2018, OECD-gennemsnit 

Kilde: OECD.

Vi ved strengt taget ikke, om denne udvikling skyldes, at folk er ble-
vet sundere, eller om det er resultatet af pensionsreformer, konjunk-
tursvingninger m.v. Men det viser trods alt, at når vi lever længere, 
er vi også i stand til at arbejde længere.

Man kan undertiden høre, at reguleringen af folkepensionsalde-
ren er sat på autopilot i Danmark. Det er dog lidt af en tilsnigelse, 
for faktum er, at systemet „kun“ er halvautomatisk, eftersom en 
ændring skal godkendes i Folketinget hvert femte år. Det er også 
besluttet, at når folkepensionsalderen ændres, så må ændringen ikke 
være under seks måneder og ikke over 12 måneder. Derudover gæl-
der, at ændringer skal meldes ud lang tid i forvejen, nemlig 15 år. 
Konkret blev det i år 2015 aftalt, at pensionsalderen vil blive for-
højet til 68 år i år 2030, ligesom det i 2020 blev vedtaget, at pensi-
onsalderen i 2035 vil være 69 år. På sigt er det målet med indekse-
ringsmekanismen, at den skal give hver årgang et otium på 14,5 år. 

Velfærdsaftalen betragtes som et fyrtårn i rækken af danske 
strukturreformer, og det er ikke mindst i kraft af den, at de offent-
lige finanser i Danmark vurderes at være holdbare på langt sigt. 
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Ulighed i levetid
Det er veldokumenteret, at der både i Danmark og andre lande er 
en betydelig ulighed i levetid. Det har længe været kendt, at kvinder 
lever længere end mænd. Men vi ved også, at jo længere uddannelse 
en person har, desto længere er levetiden. Udtrykt på anden måde: 
Med kortere uddannelse følger typisk en højere grad af nedslidning 
og dermed kortere levetid. 

Denne pointe fremgår af figur 9.8. Det ses, at i Danmark kan en 
30-årig mand, som alene har et grundskoleforløb bag sig, forvente 
at blive 76,1 år, mens en 30-årig mand med lang videregående ud-
dannelse kan forvente at blive 83,7 år, svarende til en forskel på 7,6 
år. For kvinder er tallene 80,5 og 86,3 år, svarende til en forskel på 
5,8 år.

Figur 9.8. Middellevetid for 30-årige mænd, fordelt på uddannelse,  
2014-2018

Kilde: Danmarks Statistik.

Længden af vores uddannelse er således i høj grad afgørende for, 
hvor gamle vi kan forvente at blive. Og intet tyder på, at „levetids-
gabet“ vil blive indsnævret i en rum tid fremover. Tværtimod. Det 
betyder, at hvis vi alle har samme folkepensionsalder, så får folk med 
lang uddannelse et længere otium end kortuddannede. 
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Dette har ikke overraskende affødt tanken om at give mulig-
hed for tidligere tilbagetrækning for kortuddannede og nedslidte. 
Hvordan gør man det? Det kan ske på flere forskellige måder, men 
ingen af modellerne for differentieret pensionsalder ligger dog lige 
til højrebenet.

I 2019 blev en række partier enige om en aftale om såkaldt se-
niorpension. Målet med denne ordning var at gøre det muligt for 
nedslidte at trække sig tidligere tilbage. Aftalen havde et kontrover-
sielt element, nemlig krav om visitation. Et centralt stridspunkt er 
altså, om det skal være en rettighed at få seniorpension, eller om man 
først kan modtage ydelsen efter visitation. Hvis visitation vurderes 
at være intimiderende, er det naturligt at foreslå en alternativ model, 
hvor tildeling i stedet er baseret på et såkaldt objektivt kriterium.

Det er ingen nem opgave at udpege de berettigede, hvis det afgø-
rende kriterium er, at man skal være nedslidt. Det betyder dog ikke, 
at det er umuligt at udvikle en model, så personer med mange år på 
arbejdsmarkedet kan gå på pension tidligere end den officielle alder 
for folkepension. En sådan model om tidligere tilbagetrækning for 
personer med lang tilknytning til arbejdsmarkedet er netop blevet 
igangsat med virkning fra 1. august 2021, den såkaldte „tidlig pen-
sion“ eller „Arne-pension“. 

Aftalen bygger på en implicit antagelse om, at mange år på ar-
bejdsmarkedet er ensbetydende med nedslidning. Udbetalingen af 
tidlig pension afhænger af alder og anciennitet, samt hvornår der 
søges om udbetaling. Retten til pensionen gælder for personer, der 
har været op til 44 år på arbejdsmarkedet og er mindst 61 år gamle. 
De kan søge om at gå på pension tre år før folkepensionsalderen. 
Hvis man har været henholdsvis 43 og 42 år på arbejdsmarkedet, 
kan man søge om at gå to eller et år tidligere på pension. 

Aftalen indeholder en vigtig bestemmelse om, at tidspunktet for, 
hvornår tidlig pension kan tilbydes, reguleres i takt med stigningen 
i folkepensionsalderen i henhold til Velfærdsaftalen. Dermed er det 
fastlagt, at muligheden for tidligere tilbagetrækning eksisterer, sam-
tidig med at levetidsindeksering af folkepensionsalderen fortsætter. 
Dette er vigtigt, for Velfærdsaftalen er som nævnt central for hold-
barheden i dansk økonomi.
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Godkendte ansøgere til tidlig pension kan maksimalt opnå en 
månedlig ydelse på 13.550 kr. (i 2020-niveau) før skat. Dog kan der 
ske modregning for pensionsformue samt indtægt fra personligt 
arbejde samtidig med udbetaling af tidlig pension. 

Beskæftigelsesministeriet vurderer, at (a) ca. 41.000 helårsper-
soner vil opnå retten til tidlig pension i 2022, hvoraf 24.000 vil 
anvende denne; (b) ca. otte ud af ti berettigede vil være ufaglærte 
og faglærte i 2022; (c) over halvdelen af tildelingerne kommer fra 
a-kasserne knyttet til NNF, Dansk Metal, 3F, Byggefagene samt El-
faget; samt (d) udgifterne til pensionen vil være ca. 200 mio. kr. i 
2021, stigende frem mod år 2025, hvorefter de årlige udgifter for-
ventes at være ca. 3.5 mia. kr. varigt.

Mens aftalen om tidlig pension uomtvisteligt adresserer et pro-
blem knyttet til ulighed i levetid, så lider ordningen af to afgørende 
skavanker. For det første er det ikke givet, at tildelingen af pension 
faktisk sker til personer, der er nedslidte. Mange år på arbejdsmar-
kedet er ikke nødvendigvis ensbetydende med at være nedslidt. For 
det andet hviler aftalen om tidlig pension i modsætning til Velfærds-
aftalen ikke på et bredt flertal i Folketinget. Det er uheldigt, for det 
kan betyde, at ordningen kan få svært ved at blive betragtet som en 
fast, integreret del af det danske pensionssystem. 

Dette rejser spørgsmålet, om det ville være muligt i stedet at 
bygge videre på aftalen om seniorpension.12 En udmøntning af 
denne kunne være at give ret til en grundydelse baseret på „selv-
evaluering“. Hvis man fx er 62 år og „føler“ sig nedslidt, skal man 
kunne gå på seniorpension. Hvis en sådan aftale ikke skal føre til 
en massiv stigning i tidlig tilbagetrækning, er det nødvendigt med 
en ganske lav grundydelse. Den lave ydelse er prisen for at undgå 
mødet med en visitator. 

En sådan udformning kunne kombineres med mulighed for at 
pifte grundydelsen op med en tillægsydelse, men kun hvis man god-
kendes efter visitering. Hvis man kan acceptere at blive visiteret med 
det samme, svarer det naturligvis til at opnå den samlede ydelse „i 

12. Aftalen om seniorpension har faktisk bred opbakning i Folketinget, men den 
opleves af flere af partierne bag aftalen som utilstrækkelig som model for tidlig 
pension. 
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ét hug“. En sådan model kan således ses som en variant af den al-
lerede vedtagne aftale om seniorpension.

Uanset hvilken model der vælges for tidlig tilbagetrækning, så 
er der en reel risiko for, at der vil ske en de facto udhuling af Vel-
færdsaftalens princip om, at stigende levealder går hånd-i-hånd med 
stigende pensionsalder. Derfor bør aftaler om tidligere tilbagetræk-
ning også samtidig se på, hvordan man kan motivere folk med ar-
bejdsevnen i behold til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning. 

Det bør også nævnes, at ulighed i levetid ikke opstår ud af det 
blå. Så i stedet for blot at forudsætte et højt og stigende niveau for 
denne ulighed kunne man samtidig gøre en indsats for indsnævre 
den gennem sundere levevis, forebyggelse af nedslidning m.v. Der 
kan formentlig også knyttes håb til, at den teknologiske udvikling 
yderligere vil reducere omfanget af nedslidning i de kommende år.13 

Helt overordnet er det afgørende, at det samlede pensionssy-
stem nyder bred opbakning både i befolkningen og på tværs af et 
bredt politisk flertal i Folketinget. Hvis indførelse af en lempeli-
gere adgang til en tidlig pensionsalder for nedslidte er nødvendig 
for fortsat bred opbakning til især aftalen om levetidsindeksering, 
bør det indgå som et centralt element i tilpasningen af det danske 
pensionssystem.14

Pensionsopsparing og forgældede husholdninger
Samtidig med at Danmark har et pensionssystem i verdensklasse, 
er det værd at notere, at Danmark også er et land med rekord i 
private husholdningers gældsætning. Debatten herom føres ofte 
under overskriften „balanceoppustning“. Pointen er, at de danske 
husholdninger adskiller sig fra andre lande ved, at de har en me-
get stor balance, dvs. de har både en stor formue og en stor gæld.

13. Et eksempel er brolæggerfaget, som er et håndværk, der har oplevet en stor 
forbedring af arbejdsmiljøet og mindre nedslidning.

14. Pensionssystemet er meget kompliceret, og større indgreb bør ikke ske på et løst 
grundlag. Derfor er der behov for en omfattende analyse af, hvordan en ny model 
kan udformes, og hvordan den vil påvirke BNP, offentlige finanser, beskæftigelse, 
omfordeling m.v. Et sådant udredningsarbejde er igangsat i regi af den såkaldte 
nedslidnings- og tilbagetrækningskommission. 
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Figur 9.9a. Pensionsformue, andel af BNP (pct.), 2019

Figur 9.9b. Husholdningernes finansielle gæld, andel af BNP (pct.), 2019

Note: De senest tilgængelige data for Finland er fra 2018. 
Kilde: OECD.
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Særligt husholdningernes store bruttogæld har givet anledning til 
bekymrede panderynker fra internationale organisationer som EU, 
OECD, IMF m.v. Problemstillingen er illustreret ved hjælp af figur 
9.9, som for udvalgte lande viser (a) den samlede pensionsformue og 
(b) husholdningernes bruttogæld, begge angivet som andel af BNP. 
I sammenligningen indgår dels to andre nordiske lande (Finland 
og Sverige), hvor der ligesom i Danmark allerede er sket en bety-
delig pensionsopsparing, dels tre store EU-lande (Frankrig, Italien 
og Tyskland), som kun i meget begrænset omfang har opbygget 
pensionsformue. 

Helt generelt ses en klar sammenhæng: jo større pensionsop-
sparing, desto større husholdningsgæld.15 Dette giver god mening, 
eftersom husholdninger med høj pensionsopsparing har udsigt til 
en relativt høj indkomst efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 
og dermed er der alt andet lige et mindre behov for at være gældfri 
inden pensionering. Husholdningernes gæld kan derfor ikke ses 
isoleret fra husholdningernes formue. 

Danmark ligger klart højst placeret i begge målinger. At danske 
husholdninger har en høj gæld, har dog ikke kun at gøre med de-
res formue, men også med det forhold, at der i Danmark er relativt 
nem og billig adgang til realkreditlån med pant i egen bolig. Også 
udviklingen af nye lånetyper, herunder lån med variabel rente („flex-
lån“) og afdragsfrie lån har bidraget til en betydelig gældsopbygning. 

I den forbindelse kan det være værd at påpege, at pensionssy-
stemet er en del af det finansielle system, hvis kernefunktion det er 
at bidrage til, at borgerne kan flytte forbrugsmuligheder over tid i 
et livsforløb. Det indebærer, at man i nogle perioder ikke sparer op 
eller sågar optager lån. Og i andre perioder sparer op eller afvikler 
lån, fordi det er hensigtsmæssigt for en selv. 

Spørgsmålet er, om man ved indretningen af pensionsordnin-
gerne i Danmark i tilstrækkelig grad har givet mulighed for dette. 
Pensionsopsparing er nemlig typisk ikke en likvid del af det finan-

15. Det er værd at bemærke, at Danmark og Sverige begge har en positiv „netto-
formue“. Dette er ikke tilfældet for de store EU-lande, Frankrig, Italien og 
Tyskland. Figur 9.9 indeholder dog ikke information om evt. anden formue end 
pensionsformue. 
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sielle system. Tværtimod har den enkelte kun en yderst begrænset 
rådighedsret over denne opsparing. Det indebærer, at mange hus-
holdninger støder på en likviditetsbegrænsning, specielt i den fase 
af livet, hvor man opbygger en familie, har store udgifter til børn 
og gerne vil etablere sig på boligmarkedet. Yngre mennesker befin-
der sig ofte i den situation, at de gennem deres ansættelsesforhold 
er tvunget til at indbetale til en pensionsopsparing samtidig med, 
at de har brug for at optage lån i betydeligt omfang og/eller betale 
renter og afdrag på eksisterende gæld. Det første gælder specielt i 
forbindelse med etablering på boligmarkedet, mens det sidste gæl-
der fx for gæld optaget i forbindelse med uddannelse.

Det er et relevant spørgsmål at stille, om den tvungne pensions-
opsparing for yngre mennesker var bedre brugt til at undgå eller 
nedbringe anden gæld, der som regel er højere forrentet end det 
afkast, man kan få af sine pensionspenge. Eller til en større egen-
finansiering af en bolig. Ironisk nok kan yngre boligkøbere være i 
den situation, at de reelt skal låne deres egne penge af deres pen-
sionskasse derved, at den til gengæld har købt obligationerne bag 
deres boliglån.16

Endelig kan det fra et mere overordnet makroøkonomisk per-
spektiv diskuteres, om „balanceoppustning“ bidrog til, at Danmark 
blev relativt hårdt ramt af finanskrisen. Egentlig overraskende i et 
land med et stort opsparingsoverskud, og som i årene op til fi-
nanskrisen havde overskud på de offentlige finanser, hvilket gjorde 
det muligt at føre en modcyklisk finanspolitik lige efter finanskri-
sen. Måske en medvirkende forklaring på den svage makroøkono-
miske udvikling i disse år kunne være de oppustede balancer i hus-
holdningssektoren, herunder en helt illikvid pensionsformue, som 
ikke kunne bringes i spil i forhold til at bekæmpe krisen.

16. For personer i slutfasen af deres livscyklus, som har en karrierelang opsparing i 
en arbejdsmarkedspension og en gældfri ejerbolig, er situationen helt anderledes. 
For mange vil det typisk være svært at undgå at efterlade en gedigen arv uden 
markante ændringer af forbrugsvanerne.
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10  Arbejdsmarkedet og 
tilbagetrækning
af michael svarer*

Indledning
Der er mange gode samfundsøkonomiske grunde til at understøtte, 
at ældre vælger arbejdslivet frem for pensionisttilværelsen, når al-
deren nærmer sig de officielle pensionsaldersgrænser. En øget be-
skæftigelsesfrekvens vil bidrage positivt til både den økonomiske 
velstand i landet, til de offentlige finanser og til danske virksomhe-
ders muligheder for at besætte ledige stillinger.

Den demografiske udvikling i Danmark og i en lang række an-
dre lande medfører, at der i de kommende årtier vil ske en kraftig 
stigning i andelen af befolkningen, der aldersmæssigt vil være over 
65 år og dermed traditionelt set vil have forladt arbejdsmarkedet. I 
Danmark vil andelen af befolkningen, der er over 65 år, nærme sig 
25 pct. i løbet af 2030’erne, og det er oplagt, at hvis erhvervsdelta-
gelsen i denne gruppe er lav, vil det lægge et meget stort finansie-
ringspres på den erhvervsaktive del af befolkningen. 

Finansieringspresset kan afhjælpes dels ved, at dem, der forlader 
arbejdsmarkedet, har tilstrækkelig store private pensionsopsparin-
ger til primært at finansiere deres pensionisttilværelse med private 
midler, dels ved, at pensioneringstidspunktet udskydes, således at 
en større andel af livet allokeres til arbejdsmarkedet. Samtidig kan 
overgangen til pensionisttilværelsen være gradvis, og mange vælger 
da også at nedsætte arbejdstiden ved pensionsalderen og er således 
stadig erhvervsaktive, samtidig med at de påbegynder udbetaling af 
deres private og offentlige pensionsordninger.

Den enkeltes pensionsbeslutning påvirkes af en flerhed af fakto-
rer, og det er vanskeligt at adskille effekterne af de enkelte elementer 
fra hinanden. Det er således et kompliceret samspil mellem helbred, 
pensionsregler, pensionsformue, indkomst, formue, uddannelses-

* Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
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niveau, familiesituation, arbejdssituation, konjunkturer, offentlige 
ydelser og arbejdsmiljø, der bestemmer, hvornår den enkelte helt 
eller delvist forlader arbejdsmarkedet.

Formålet med dette kapitel er at belyse de enkelte faktorer, der 
ligger bag den individuelle erhvervsdeltagelse, og endvidere at disku-
tere, hvilke muligheder den enkelte, virksomhederne og lovgiverne 
har for at påvirke befolkningens erhvervsdeltagelse, når denne nær-
mer sig enden på arbejdslivet.

Udvikling i pensionstidspunktet og tilbagetrækning
Idéen om, at ældre skulle kunne trække sig tilbage fra arbejdsmar-
kedet og samtidig modtage offentlig forsørgelse, blev undfanget 
i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Under ledelse af Otto von 
Bismarck introducerede Tyskland, som det første land i verden, et 
aldersbetinget delvist offentligt finansieret ydelsessystem. Argumen-
tet for ordningen var, at personer, der ikke var i stand til at arbejde 
på grund af alder eller helbred, fortjente støtte fra staten. Mulig-
heden for en offentligt finansieret alderdom spredte sig til andre 
lande. En af fadderne til det engelske pensionssystem, den kendte 
økonom William Beveridge, argumenterede for, at ældre ansattes 
manglende muligheder for at følge med den eskalerende teknolo-
giske udvikling skulle løses ved, at de kunne trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet og modtage offentlig ydelse.

Udviklingen i pensionssystemer sammen med den generelle pro-
duktivitets- og indkomstfremgang medførte, at erhvervsdeltagelsen 
for især mænd, der var over 60 år, faldt i Danmark og en lang række 
andre velstillede lande fra 1960’erne og frem. Udviklingen er siden 
vendt, og som det ses af figur 10.1 udviser erhvervsfrekvensen nu 
en stigende tendens for personer, der nærmer sig den officielle pen-
sionsalder. Samme fænomen ses i andre vestlige lande og afspejler 
blandt andet ændrede pensionssystemer, hvor adgang til offentlige 
ydelser nu forudsætter en højere alder, hvis det ikke er muligt at få 
adgang til en helbredsbetinget ordning.

Sammenfaldende med den stigende erhvervsdeltagelse hos ældre 
på arbejdsmarkedet er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder
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Figur 10.1. Udviklingen i erhvervsfrekvensen for 55-64-årige, 1996-2019

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

naturligvis steget ret markant i Danmark de senere år. I perioden er 
den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder på tværs af køn således 
steget fra 63 år til næsten 66 år. For mænd er den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder nu på niveau med OECD-28-gennemsnittet, 
men stadig en anelse under tilbagetrækningsalderen i eksempelvis 
Sverige og USA. Fremadrettet må det forventes, at tilbagetræknings-
alderen stiger yderligere som følge af blandt andet øget uddannel-
sesniveau, stigende levealder og stigende officiel pensionsalder.

Officiel pensionsalder og tilbagetrækningstidspunkt
Med afsæt i henholdsvis Velfærdsaftalen fra 2006 og Tilbagetræk-
ningsaftalen fra 2011 er det velkendt, at den officielle pensionsalder 
vil stige i de kommende år ud over de stigninger i henholdsvis ef-
terløns- og folkepensionsalder, der allerede er implementeret siden 
2014 for efterlønsalderen og 2019 for folkepensionsalderen. 

Det er ikke kun i Danmark, at de officielle pensionsaldre er sti-
gende, og der er efterhånden en ret omfattende litteratur omkring 
effekterne af stigende officielle pensionsaldre. 
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En gennemgående observation på tværs af lande er, at der er 
en meget tydelig tilbagetrækningstendens ved netop de officielle 
pensionsaldre. Dvs. er pensionsalderen 63 år i et givet land, ses en 
meget tydelig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet netop som 63-
årig. Det gælder også, selvom der eksempelvis indføres økonomi-
ske incitamenter til at fortsætte med at arbejde længere end den 
officielle pensionsalder. Der er således noget, der tyder på, at selve 
den officielle pensionsalder har en meget tydelig påvirkning af den 
realiserede tilbagetrækningsalder og dermed opnår status som re-
ferencepensionsalder for kommende pensionister. Det bliver såle-
des i mange lande en social norm at trække sig tilbage ved en given 
alder. Det er naturligvis også typisk ved denne alder, at man får 
adgang til en offentlig pension, så for personer, der ikke har mu-
lighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden den offi-
cielle pensionsalder for egne midler, er det nødvendigt at fortsætte 
på arbejdsmarkedet. Men selv for personer, der ikke i samme grad 
er likviditetsbegrænset, er der en klar tendens til, at den officielle 
pensionsalder har betydning i sig selv.

Med de stigende officielle pensionsaldre i Danmark i de kom-
mende mange år vil det være naturligt at forvente, at tilbagetræk-
ningsadfærden udskydes både som følge af sociale normeffekter, 
men også som følge af muligheden for at få udbetalt pensionsmid-
ler fra enten efterlønnen eller folkepensionen.

De hidtidige erfaringer med henholdsvis stigende efterlønsalder 
og stigende folkepensionsalder viser da også en meget klar sam-
menhæng mellem officiel pensionsalder og erhvervsdeltagelse. Er-
faringerne fra Danmark, som er illustreret i figur 10.2, genfindes på 
tværs af en række andre lande og er velbelyst i den internationale 
litteratur. Da efterløns- og folkepensionsændringerne rammer fød-
selsårgange forskelligt, er det visuelt meget tydeligt at få et indtryk af 
effekter af en øget officiel pensionsalder ved at sammenligne perso-
ner fra årgange, der fik forøget efterløns- eller folkepensionsalderen, 
med personer fra de nærmeste årgange, der stadig kunne trække sig 
tilbage på de respektive ydelser på samme alderstrin.
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Figur 10.2. Aldersspecifik erhvervsdeltagelse for forskellige årgange 

Kilde: De Økonomiske Råd (2021).

Forskellige økonometriske analyser af efterlønsreformen viser, at 
den havde en mærkbar positiv effekt på beskæftigelsen for de per-
soner, der oplevede en stigende efterlønsalder. Der er også en positiv 
effekt på andelen, der overgik til offentlig forsørgelse, men denne 
er typisk mindre end effekten på beskæftigelse. Dvs. blandt dem, 
der ikke længere kunne gå på efterløn ved en given alder pga. øget 
efterløns alder, fortsatte størstedelen i job, mens en vis andel i stedet 
modtog offentlig forsørgelse – muligvis frem til, at de kunne mod-
tage efterløn. En analyse fra Aarhus Universitet viser endvidere, at 
der er markante  forskelle i disse effekter afhængigt af personernes 
karakteristika.

Medlemskab af efterlønsordningen kan for den enkelte betrag-
tes som en forsikringsmulighed. Hvis man er medlem af ordningen, 
har man mulighed for at trække sig tilbage ved efterlønsalderen og 
modtage efterlønsydelsen. Om man vil benytte sig af muligheden, 
afhænger af en lang række faktorer såsom beskæftigelsesmulighe-
der, finansielle situation, helbred, ægtefælles pensionsstatus m.v. 
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Det er således forventeligt, at der er forskel på, hvordan efterløns-
ændringerne udmøntede sig. 

For en velstillet person med høj friværdi i boligen og en stor 
pensionsopsparing vil der formentlig ikke være den helt store ef-
fekt af, at efterlønsalderen stiger med et halvt eller et år, da der er 
økonomisk frihed til at trække sig tilbage for egne midler også uden 
efterlønsydelsen. Dette understøttes af den nævnte analyse. Der er 
således en meget klar socioøkonomisk gradient i, hvordan efter-
lønsreformen virker: Jo bedre personen er stillet i forhold til uddan-
nelsesniveau, indkomst, formue og helbred, desto mindre reagerer 
personen på den højere efterlønsalder. Det vil med andre ord sige, 
at der ikke er stort gennemslag på hverken beskæftigelsesomfang 
eller brug af offentlige ydelser for denne type efterlønsberettigede 
som følge af den øgede efterlønsalder. En måde at læse dette resultat 
på er, at jo bedre økonomisk og helbredsmæssigt stillet en person 
er, desto mindre sandsynligt er det, at personen udnytter den mu-
lighed for tidlig tilbagetrækning, som efterlønsordningen tilbyder, 
selvom vedkommende er berettiget til efterløn. 

Det er også undersøgt, om der er en sammenhæng mellem an-
ciennitet på arbejdsmarkedet og effekten af stigende efterlønsal-
der. I analysen findes, at jo højere erhvervserfaring en person har, 
desto mindre påvirket bliver personen af den stigende efterlønsal-
der i forhold til arbejdsmarkedstilknytning. Det tyder således på, 
at gevinsten ved at fortsætte med at arbejde for personer med lang 
anciennitet på arbejdsmarkedet typisk er højere end at forlade ar-
bejdsmarkedet og modtage efterløn.

Alt i alt tyder resultaterne fra evalueringen af efterlønsordningen 
således på, at personer med lavere anciennitet og svagere arbejds-
markedstilknytning bliver mere påvirket af den stigende efterløns-
alder, hvilket blandt andet kan skyldes, at de kan være likviditets-
begrænsede og således ikke har økonomisk frihed til at forlade ar-
bejdsmarkedet, før det er muligt at få udbetalt efterløn. 

Den tydelige sammenhæng, der ses mellem de officielle pensi-
onsaldre i Danmark, genfindes også i andre lande, og der er endvi-
dere også fundet tegn på, at sammenhængen er ekstra tydelig for 
likviditetsbegrænsede ældre.
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Tilbagetrækning og helbred
I takt med at alderen nærmer sig pensionsalderen, øges sandsyn-
ligheden for, at helbredet svækkes. Et svagere helbred vil af mange 
grunde kunne påvirke tilbagetrækningsbeslutningen. Et dårligere 
helbred kan gøre indsatsen på arbejdsmarkedet mere anstrengende 
og dermed reducere lysten til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Sam-
tidig vil et dårligere helbred kunne påvirke indsatsen på jobbet nega-
tivt og dermed også kunne have en negativ effekt på aflønningen og 
eventuelt det realiserede timetal, hvilket alt andet lige reducerer den 
relative gevinst ved at fortsætte på arbejdsmarkedet frem for tilbage-
trækning. Hvis det forværrede helbred er tilstrækkelig alvorlig, så det 
vurderes at reducere den fremtidige restlevetid, reduceres samtidig 
opsparingsbehovet og dermed tilskyndelsen til at blive længere på 
arbejdsmarkedet ud fra et pensionsopsparingsmotiv.

Endvidere kan et tilstrækkeligt forværret helbred medføre, at den 
pågældende kan visiteres til en helbredsbetinget offentlig ydelse in-
den den officielle pensionsalder – eksempelvis førtidspension, hvil-
ket igen reducerer det relative afkast ved at fortsætte på arbejds-
markedet.

Der er da også en tydelig sammenhæng mellem både objektive 
og subjektive helbredsmål og erhvervsdeltagelse for personer tæt 
på pensionsalderen, og især er der en tydelig sammenhæng mellem 
betydelige svækkelser af helbredet nær pensionsalderen og tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet.

I takt med at levetiden stiger, vil det forventes, at antallet af 
sunde leveår stiger, og dermed øges sandsynligheden for, at en per-
son ved en given alder har et helbred, der ikke påvirker arbejdsdue-
ligheden negativt. Det kan være en af årsagerne bag den observerede 
sammenhæng mellem stigende levetid og senere tilbagetrækning.

Selv hvis der er en underliggende biologisk forbedring af den al-
dersbetingede helbredssituation over tid, kan der være afkast af at 
sikre, at der både på arbejdstager- og arbejdsgiverside er fokus på at 
styrke sammenhængen mellem arbejdskapaciteten hos den ansatte, 
og de krav, arbejdsgiveren har til de ansattes indsats.

I forhold til at sikre at den ansattes helbred vedligeholdes, 
kan der være positive afledte effekter på samfundsøkonomien af 
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at have et velfungerende sundhedsvæsen, der stiller den relevante 
behandling til rådighed, således at eventuelle helbredelige tilstande 
udbedres hurtigt og kvalificeret og dermed bidrager til at fast-
holde den pågældende på arbejdsmarkedet. Der kan også være 
samfundsøkonomiske argumenter for at tilskynde borgerne til en 
sund levestil ved eksempelvis at informere om fordelene ved hyp-
pig motion og sund kost samt via eksempelvis skatter og afgifter 
at reducere tilskyndelsen til rygning. Et velfungerende sundheds-
væsen og en synlig folkesundhedsindsats vil således kunne bidrage 
til at forlænge de ældres muligheder for at fortsætte længere tid 
på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan kravene på arbejdsmarkedet og vilkårene i er-
hvervslivet have indflydelse på tilbagetrækningsalderen. I takt med 
at erhvervsstrukturen har ændret sig, og teknologien har bidraget 
til at reducere omfanget af fysisk belastende arbejdsopgaver, er det 
blevet mindre fysisk belastende at være aktiv på arbejdsmarkedet, 
hvilket dermed understøtter, at ældre kan fortsætte længere på ar-
bejdsmarkedet. Det er dog ikke kun de fysiske krav, der kan være 
sværere at håndtere, når alderen stiger. Danske virksomheder har 
generelt et højt produktivitetsniveau, og der er et højt implemen-
teringsniveau af nye teknologiske og digitale muligheder. Dette er 
med til at styrke dansk økonomi via et højt velstandsniveau og er 
dermed også forudsætningen for, at den reale aflønning af arbejds-
kraften stiger. Det stiller imidlertid også store krav til arbejdsstyrken 
i forhold til at være omstillingsparat og til at være indstillet på kon-
tinuerlig indlæring af nye arbejdsformer, eksempelvis via løbende 
videreuddannelse. Samtidig fordrer den stigende timeproduktivitet, 
at der er en høj effektivitet i virksomhederne. 

Mens der er et faldende antal ældre, der angiver, at deres job 
er fysisk krævende, er der en nogenlunde konstant andel, der rap-
porterer, at jobbet er stressende, og at der stilles store krav. Bliver 
disse krav for høje eller jobbet for stressende, vil det kunne øge 
sandsynligheden for både sygemeldinger og tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet.

Det er kompliceret at finde den rette balance mellem kravene til 
ældre på arbejdsmarkedet og ønsket om at fastholde de ældre på 
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arbejdsmarkedet. I det omfang, at lønnen afspejler den ældres pro-
duktivitet, vil en faldende løn som følge af faldende aldersbetinget 
produktivitet reducere det relative afkast af at blive på arbejdsmar-
kedet og dermed tilskynde til tilbagetrækning.

Mulige veje til at sikre et velfungerende arbejdsliv for ældre er at 
understøtte, at arbejdsstyrkens kompetencer løbende styrkes. Det 
vendes der tilbage til i næste afsnit. Et andet fokuspunkt er at sikre, 
at arbejdsmiljøet og kravene til de ældre tilpasses deres arbejdsres-
sourcer. Her vil tiltag som delpension og seniordage kunne være 
nyttige instrumenter til at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet. 

Uddannelse og tilbagetrækning
Der er en tydelig positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau 
og tilbagetrækningsalder. I 2020 var den gennemsnitlige tilbage-
trækningsalder for en person med en lang videregående uddannelse 
således omkring to år højere end for en ufaglært person. Der kan 
være mange forklaringer på denne sammenhæng. Typisk er lønnen 
højere for personer med et højere uddannelsesniveau, og det rela-
tive afkast ved at blive på arbejdsmarkedet længere kan således være 
højere. Der kan endvidere være en positiv effekt af højere uddan-
nelse i forhold til at honorere de stigende krav på arbejdsmarkedet 
i forhold til eksempelvis den teknologiske udvikling. I det omfang, 
at der er en direkte effekt fra højere uddannelse til senere tilbage-
trækning, er der således et samfundsøkonomisk argument for at 
subsidiere uddannelsesinvesteringer. Det gælder naturligvis både i 
forhold til det ordinære uddannelsessystem, men også i forhold til 
voksen- og videreuddannelsessystemet.

En stigende officiel pensionsalder giver endvidere et positivt in-
citament til at investere i uddannelse i løbet af karrieren, da den 
forventede resttid på arbejdsmarkedet stiger, og hermed forlænges 
også den periode, hvor den enkelte kan forvente at nyde afkastet 
af uddannelsesinvesteringen. Der er da også studier, der finder, at 
omfanget af videreuddannelse er stigende med pensionsalderen.

En stigende officiel pensionsalder giver et incitament til at vi-
dereuddanne sig og kan dermed også påvirke den realiserede pen-
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sionsalder, da de opnåede kompetencer kan have en positiv effekt 
på de ansattes fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Da det er velbelyst, at stigende teknologisk udvikling og organi-
sationsændringer kan reducere fastholdelsen på arbejdsmarkedet, 
er det relevant at have et stort fokus på at have et velfungerende vi-
dereuddannelsessystem for at forhindre, at de ældre ansattes kom-
petencer afviger markant fra kravene på arbejdsmarkedet.

Der er adskillige internationale undersøgelser, der finder en po-
sitiv sammenhæng mellem deltagelse i voksen videreuddannelse og 
tilbagetrædelsesalder. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvor 
meget af den positive sammenhæng der skyldes, at dem, der er in-
teresseret i at tage videreuddannelse, også er personer, der har et 
ønske om at blive længere tid på arbejdsmarkedet, men der er gode 
argumenter for, at veltilrettelagte videreuddannelser afhjælper op-
lagte potentielle mismatch-problemer mellem kompetencer og krav 
på arbejdsmarkedet og kan dæmpe de negative effekter, øget tek-
nologisk udvikling har på fastholdelsessandsynligheden. En del af 
litteraturen forsøger at identificere den kausale effekt af videreud-
dannelse, og der er efterhånden en god del studier, der med forskel-
lige statistiske metoder finder en positiv signifikant sammenhæng. 

Der er således med afsæt i både de udfordringer, ældre på ar-
bejdsmarkedet oplever i forhold til at leve op til de nutidige krav, og 
med den forlængede forventede arbejdsmarkedskarriere gode argu-
menter for offentligt finansieret støtte til voksen videreuddannelse.

Finansielle motiver og tilbagetrækning
Den legendariske bokser George Foreman skulle have udtalt, at det 
ikke var hans alder, der afgjorde, hvornår han gik på pension, men 
hans formue. Der er mange måder, hvorpå den individuelle finan-
sielle situation kan påvirke tilbagetrækningsbeslutningen.

Der kan være en direkte effekt via den løn, som man kan oppe-
bære på arbejdsmarkedet. Jo højere den er pr. arbejdstime, desto hø-
jere vil det relative afkast være af at fortsætte på arbejdsmarkedet. I 
takt med at helbredet reduceres, og der tilmed kan være en faldende 
produktivitet som følge af faldende humankapital, vil det forventes, 
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at aflønningen, i det omfang den afspejler marginalproduktiviteten, 
vil aftage. Reduceres aflønningen vil det dermed, alt andet lige, øge 
sandsynligheden for, at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet bliver 
mere attraktiv. Mange paneldata- og tværsnitsanalyser viser, at løn-
nen typisk har et omvendt U-formet forløb over aldersfordelingen. 
Dette kan dog skyldes, at det typisk ikke er muligt at måle lønnen 
for de samme personer over et helt livsforløb, og dermed måles løn-
nen for forskellige årgange, der kan variere på en lang række ob-
serverbare eller uobserverbare karakteristika. Nyere forskning tyder 
dog på, at fænomenet med en omvendt U-formet lønfordeling med 
alderen gælder, når man følger årgange, hvor der er løninformation 
fra de er unge, til de kommer op i 60’erne.

I det omfang, at lønnen har en faldende tendens efter en vis alder, 
vil det kunne tilskynde til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De 
faktorer, der kan øge den individuelle produktivitet, så som helbred 
og videreuddannelse, vil således kunne reducere den implicerede 
økonomiske tilskyndelse til tilbagetrækning.

Der er en lønmæssig tyngdekraft, der påvirker aflønningen ne-
gativt, når alderen bliver tilstrækkelig høj. Lykkes det ikke at mod-
virke denne kraft med videreuddannelse, er en mulighed at påvirke 
efter-skat-lønnen med skattelempelser målrettet personer tæt på 
pen sionsalderen. Der er i det danske system indført ekstra økono-
miske incitamenter til at fortsætte på arbejdsmarkedet efter de of-
ficielle pensionsaldre for både personer i efterlønsordningen og for 
personer, der er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen. 

For personer, der når folkepensionsalderen, opnås der ret til 
en såkaldt seniorpræmie, hvis man fortsætter med en vis mængde 
arbejde, i det første år efter man er nået folkepensionsalderen, og 
i efterlønssystemet er der indført en efterlønspræmie, som er en 
skattefri præmie til dem, der udskyder efterlønnen i to år og har 
beskæftigelse i et vist omfang. Som det fremgår af figur 10.2, er der 
en meget tydelig tendens til, at mange medlemmer af efterløns-
ordningen vælger at forlade arbejdsmarkedet, netop to år efter, at 
de når efterlønsalderen. Der er således en klar indikation af, at det 
ekstra økonomiske incitament, som efterlønspræmien udgør, har 
en effekt på erhvervsdeltagelsen. 
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Det er sandsynligt, at arbejdsudbudselasticiteten er højere for 
ældre end for arbejdsstyrken generelt, da der kan forventes en større 
effekt på den ekstensive margin (fortsætte med at arbejde) end på 
den intensive margin (arbejder flere timer). Det taler således for at 
målrette skattelempelser til personer tæt på pensionsalderen for at 
opnå en større arbejdsudbudseffekt. Da det typisk er højindkomst-
personer, der arbejder i høje aldre, vil en målrettet skattelempelse 
imidlertid kunne have fordelingsmæssig effekt i retning af øget ulig-
hed, hvis skattelettelsen ikke finansieres fordelingsneutralt.

Der er endvidere indført økonomiske incitamenter til at fort-
sætte med at arbejde efter den officielle pensionsalder, ved at de 
udbetalte pensionsydelser ikke aftrappes 1-1 med arbejdsindtægten. 
Der er dog en vis modregning, som betyder, at den sammensatte 
marginalbeskatning kan blive relativt højt for visse indtægtskate-
gorier. Endvidere kan det være relativt kompliceret for den enkelte 
at gennemskue, hvordan modregningen af både udbetalinger fra 
private pensionsordninger og offentlige pensionsydelser afhænger 
af indkomsten. Da pensionssystemet er komplekst, er der en risiko 
for, at mange ikke kan gennemskue de økonomiske konsekvenser 
af at fortsætte på arbejdsmarkedet, og de tiltænkte incitamenter 
kan hermed miste deres styrke, hvilket kan resultere i, at det kun er 
dem, der i forvejen ville fortsætte på arbejdsmarkedet, der modtager 
skattelempelserne og dermed opnås der ikke et forøget arbejdsud-
bud af det reducerede skatteprovenu. Det er derfor hensigtsmæssigt, 
at pensionssystemet er så transparent og simpelt som muligt. Et 
fænomen fremført i den adfærdsøkonomiske litteratur er, at frygt 
for såkaldt „loss aversion“ kan medføre, at man trækker sig tilbage 
ved den officielle pensionsalder for at undgå at være dårligere stillet 
end dem, der gør. Netop frygten for at gå glip af pensionsydelser er 
ifølge et internationalt survey et argument, der fremføres, når ældre 
bliver spurgt til baggrunden for deres tilbagetrækningsbeslutning.

Tilbage til George Foremans kriterium for tilbagetrækning kan 
størrelsen af pensionsformuen også påvirke tilbagetrækningsbeslut-
ningen. En velpolstret formue giver personer mulighed for større 
fleksibilitet i tilbagetrækningsbeslutningen, da det reducerer sand-
synligheden for, at personen er likviditetsbegrænset, hvilket kan 
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reducere effekten af både officielle pensionsaldre og økonomiske 
incitamenter. I takt med at pensionsformuerne stiger, som det ek-
sempelvis er tilfældet i Danmark blandt andet som følge af arbejds-
markedspensionerne, kan det således medføre ændrede pensions-
mønstre i forhold til tidligere erfaringer. Eksempelvis kan den ob-
serverede sammenhæng mellem de officielle pensionsaldre og den 
realiserede tilbagetrækningsalder blive mindre markant, i takt med 
at flere ældre får større økonomisk frihed.

Der er en række eksempler på, at stød til personers formue på-
virker deres tilbagetrækningsbeslutning. Der er således analyser, der 
finder sammenhæng mellem tilbagetrækningsalder og modtagelse 
af arv eller ved store lottogevinster, og det samme gælder ændrede 
aktie- eller boligpriser. 

Sammenhæng mellem formue og tilbagetrækningsadfærd kan 
således forstærke balanceproblemer på arbejdsmarkedet, idet en høj-
konjunktur på den ene side øger formuen og dermed øger tilbage-
trækningssandsynligheden på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet 
har allermest brug for arbejdskraft.

Familieforhold og tilbagetrækning
Tilbagetrækningsbeslutningen er dybest set en afvejning mellem 
arbejde og fritid. Når værdien af fritid påvirkes, vil det dermed na-
turligt have en effekt på tilbagetrækningsbeslutningen. Hvis der 
eksempelvis er komplementaritet mellem værdien af fritid mellem 
ægtefæller, kan den ene ægtefælles tilbagetrækning øge sandsynlig-
heden for, at den anden ægtefælle trækker sig tilbage. Der observeres 
da også en stærk korrelation i tilbagetrækningsadfærd, således at 
forskellen i år mellem, hvornår ægtefæller trækker sig tilbage, typisk 
er mindre end forskellen i alder mellem ægtefællerne. Det betyder 
tilsvarende, at påvirkes tilbagetrækningsbeslutningen for den ene 
part i et forhold, kan der være en afsmittende effekt på modparten. 
Denne effekt kan således forstærke processer, der enten øger eller 
reducerer tilbagetrækningsbeslutningen for den enkelte.
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Endvidere kan ændringer i familiære forhold påvirke tilbage-
trækningsbeslutningen. Eksempelvis ses en lavere erhvervsdeltagelse 
for kvinder, der bliver bedsteforældre. 

Afrunding og perspektivering
Tilbagetrækningsalderen i Danmark er stigende, og det er sam-
fundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at denne udvikling fortsætter, i 
takt med at levetiden stiger. For at understøtte denne proces er det 
vigtigt at have fokus på, at arbejdsmarkeds-, uddannelses-, sund-
heds-, pensions- og skattepolitikken understøtter, at ældre på ar-
bejdsmarkedet har de rette sundheds- og uddannelsesmæssige for-
udsætninger for at fastholde en høj produktivitet på et hastigt skif-
tende arbejdsmarked, at der er de rette økonomiske incitamenter 
til at være erhvervsaktiv, selv når pensionsalderen er overskredet, 
og at det er transparent for den enkelte, hvilke fordele der er ved at 
fortsætte på arbejdsmarkedet. 

Lykkes det at indrette rammevilkårene korrekt, er der stor sand-
synlighed for, at tilbagetrækningsalderen fortsat vil stige og dermed 
bidrage positivt til dansk økonomi.

Hvor kan jeg læse mere?

Blundell, R., E. French og G. Tetlow. 2016. Retirement Incentives and La-
bor Supply, Handbook of the Economics of Population Aging, Volume 1B, 
457-566.

Manoli, D. og A. Weber. 2018. The Effects of the Early Retirement Age on Retire-
ment Decisions, manuscript, Central European University.

Picchio, M. og J.C. van Ours. 2013. Retaining through training even for 
older workers, Economics of Education Review, 32, 29–48.
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11  Teknologi som vej 
til sund hedsfremmende 
ældrefællesskaber
af eva pallesen og marie aakjær*

Indledning
Den offentlige sektor har gennemgået en omfattende digitalisering, 
som ikke alene har forandret organisationer på indersiden, men 
også griber ind i interaktionerne mellem borgere og offentlig sek-
tor. I takt med at andelen af ældre stiger, er ny teknologi kommet 
i fokus som en måde at imødegå de udfordringer, der følger af en 
aldrende befolkning, men også som en vej til at forløse de mulig-
heder, den rummer.

En del af forhåbningerne knyttes til informations- og kommuni-
kationsteknologi (ICT) og de muligheder, den giver ældre for kon-
takt og fællesskab – også i situationer, hvor mobiliteten er nedsat, 
men lysten til at deltage og bidrage i fællesskaber er intakt. Kommu-
ner og andre aktører afprøver disse år digitale platforme som en vej 
til at aktivere nye ressourcer og fællesskaber blandt ældre borgere. 
I kontrast til en traditionel forestilling om ældre som en gruppe, 
der har lagt de aktive år bag sig og ikke længere bidrager til vækst 
og velfærd i samfundet, ses ældre her som en heterogen gruppe, 
der rummer uudnyttede ressourcer, og som stadig har drømme og 
planer, de gerne vil realisere. 

Digital understøttelse af ældres fællesskaber knyttes således også 
til forhåbninger om at kunne reducere offentlige udgifter, fordi de 
styrkede fællesskaber forventes at danne udgangspunkt for, at de 
ældre udveksler viden og hjælp. Den digitale infrastruktur tænkes 
bl.a. at styrke muligheden for, at ældre med flere ressourcer hjæl-
per ældre med færre ressourcer og derigennem bidrager til at fore-

* Forfatterne er ansat som docenter ved Professionshøjskolen Absalon, Center for 
Ledelse og Forvaltning.
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bygge ensomhed og understøtte „sund aldring“. Der ligger her en 
idé om teknologisk medieret omfordeling af uudnyttede ressourcer, 
der henter inspiration i deleøkonomi og ses som en supplerende 
vej til at adressere de stigende offentlige udgifter, der følger med 
en aldrende befolkning.

Men én ting er normative visioner eller forhåbninger til, hvad di-
gital kommunikationsteknologi kan og skal – noget andet er, hvad 
teknologien rent faktisk gør. I dette kapitel tager vi en empirisk fun-
deret tilgang og analyserer en case, hvor en digital kommunikati-
onsplatform blev (forsøgt) bragt i anvendelse i et ældrenetværk i en 
dansk kommune. Her afprøvede en gruppe ældre, sammen med en 
kommunal koordinator, en digital platform som en måde at under-
støtte og udvikle sundhedsfremmende ældrefællesskaber. 

Kapitlet peger på nogle af de muligheder og udfordringer, der 
opstår, når idéen om at støtte ældrefællesskaber gennem digital 
teknologi føres ud i livet. En central pointe er, at digital teknologi 
ikke blot er et neutralt redskab, som lægges oveni et eksisterende 
ældrefællesskab og effektiviserer den kommunikation og udveks-
ling, der allerede foregår; den ændrer fællesskabets form og indhold. 

Gennem eksemplet viser vi, hvordan den digitale teknologi kan 
gøre både mindre og mere end forudset og tilsigtet. I den studerede 
case blev den digitale platform ikke det redskab til udveksling af 
services, den var tiltænkt at være. Til gengæld udvidede platformen 
mulighedsrummet for, hvor og hvornår fællesskabet finder sted, og 
igangsatte nye inklusions-/eksklusionsmekanismer i det. I kapitlet 
viser vi samtidig, hvordan grænsen mellem det offentlige og private 
trækkes på nye måder, når teknologien forandrer interaktioner mel-
lem offentligt ansatte og ældre borgere. 

Ældres brug af informationsteknologi
Ældres brug af og forhold til teknologi er ikke en statisk størrelse, 
især fordi både teknologien og de borgere, der udgør en given alders-
gruppe, er i løbende forandring. Dermed forandres også de erfarin-
ger og holdninger til teknologi, som ældregruppen repræsenterer. 
Det sidste årti er der sket meget med ældres brug af internettet. En 
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opgørelse fra Danmarks Statistik og Eurostat (2019) viser, at ande-
len af danske ældre mellem 65 og 74 år, der bruger internettet, er 
steget markant siden 2009. Mens 44 pct. af de ældre aldrig havde 
brugt internettet i 2009, var denne andel faldet til 6 pct. i 2018. 
Denne andel af ikke-netbrugere var i 2018 den laveste i EU, hvor 37 
pct. af de ældre i gennemsnit aldrig havde brugt internettet. Samme 
opgørelse viser også, at anvendelsen af netbank, internettelefoni og 
e-mail er mere udbredt blandt danske ældre end deres jævnaldrende 
i andre EU-lande, mens de danske ældre indtager en andenplads i 
EU, når det kommer til at bruge nettet til at finde informationer 
om varer og services eller til at søge helbredsinformation.

Danmark har altså i international sammenligning en gruppe af 
ældre borgere, der relativt set er åbne for at bruge digital teknologi, 
når de kommunikerer og løser daglige gøremål. Men denne inter-
nationale topplacering, der vel at mærke ikke omfatter den ældste 
gruppe borgere over 74, dækker samtidig over en markant forskel i 
oplevede kompetencer mellem ældre danske borgere og den øvrige 
danske befolkning.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik, der omfattede 
65-89 - årige (og således går aldersmæssigt højere op end ovenstå-
ende undersøgelse), viste i 2017, at 29 pct. af denne aldersgruppe 
angiver at have brug for andres hjælp, når der skal kommunikeres 
digitalt med det offentlige, mod 13 pct. i befolkningen som hel-
hed. I samme undersøgelse svarede 27 pct. af de 65-89-årige – mod 
13 pct. i befolkningen som helhed – at de „i mindre grad“ eller „slet 
ikke“ følte sig rustet til at bruge internettet med egne færdigheder.

Fra tidligere undersøgelser ved vi, at både køn, alder og uddan-
nelsesmæssig baggrund spiller en rolle for ældres erfaring med at 
bruge digitale løsninger på egen hånd. En undersøgelse fra SFI vi-
ste i 2014, at der var en større andel af mænd (70 pct.) end kvinder 
(64 pct.), der havde meget erfaring i selvstændig brug af digitale 
løsninger. Den afdækkede også, at der er stor intern forskel i ældre-
gruppen. I de to ældste grupper havde hhv. 40 pct. af de 75-84-årige 
og 13 pct. af de 85-95-årige meget erfaring, mens der i den yngste 
gruppe af ældre (58-64-årige) var 87 pct., der havde meget erfaring 
med selvstændig brug af digitale løsninger.



149

T
E

K
N

O
L

O
G

I S
O

M
 V

E
J 

Samme undersøgelse viste også, at der var forskel på personernes 
erfaringsgrad, alt efter deres uddannelsesniveau. 84 pct. af perso-
nerne med en mellemlang eller lang videregående uddannelse havde 
meget erfaring, mens denne andel var 37 pct. blandt personer uden 
erhvervsuddannelse. 68 pct. af respondenterne med kort eller er-
hvervsfaglig uddannelse havde meget erfaring. Den øgede digitali-
sering af den offentlige sektor, og de nye forventninger, dette inde-
bærer i forhold til borgere som aktive medspillere eller medprodu-
center af velfærd, involverer altså en divers gruppe af ældre med 
forskellige teknologiske forudsætninger.

Med spørgeskemaundersøgelser som dem, der er refereret her, 
får vi et overbliksbillede af ældres kompetencer og erfaringer i for-
hold til IT på baggrund af aggregerede individuelle data. Derimod 
giver de ikke et billede af, hvordan teknologien mere konkret indgår 
i det levede ældreliv: Hvilken mening og betydning tillægges digital 
teknologi i ældres hverdagsliv og de fællesskaber, de indgår i, og 
hvordan spiller teknologien i praksis sammen med erfaringer og 
fremtidsforventninger hos ældre borgere? Sådanne spørgsmål kan vi 
derimod belyse med en etnografisk tilgang, hvor introduktionen af 
ny teknologi studeres i en social kontekst. I resten af kapitlet vender 
vi os mod et kvalitativt casestudie, der bygger på en sådan tilgang.

Case: afprøvning af en digital platform som 
infrastruktur for ældrenetværk
Kapitlets case baserer sig på materiale fra MATURE-projektet, som 
undersøgte, hvordan ressourcer hos aktive seniorer kan bruges i 
en lokal udveksling af omsorg og service. Blandt andet undersøgte 
projektet idéen om, at en digital platform kunne gøre det muligt 
for ældre at være i kontakt med andre i samme situation og efter-
spørge og tilbyde hjælp og tjenester. 

Idéen er at styrke hverdagsrehabilitering og at opretholde so-
ciale og funktionelle evner hos målgruppen af ældre borgere ved at 
støtte de ældres sociale netværk og udveksling via den digitale plat-
form. Dermed er forventningen, at de vil holde sig sundere, gladere 
og følgeligt have mindre brug for offentlige services, fx kontakt til 
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sundhedspersonale eller hospitalsindlæggelser. Deltagerne er bor-
gere med nedsat lungefunktion (bl.a. KOL), som mødes i Lungenet-
værket – et kommunalt faciliteret lokalt netværk placeret i et geo-
grafisk område, der er karakteriseret ved, at uddannelsesniveauet og 
sundhedstilstanden på en række indikatorer ligger væsentligt lavere 
end landsgennemsnittet.

Netværket støttes til daglig af en kommunalt ansat fysiotera-
peut, som tager sig af koordinering og afvikling af en ugentlig træ-
ningsaktivitet og et månedligt socialt arrangement. Over projektets 
løbetid (2017-2020) deltog mellem 10 og 25 borgere med en gen-
nemsnitsalder på 65 år i lungenetværkets ugentlige samlinger. Ad-
skillige af deltagerne havde tidligere været henvist til diverse former 
for behandling og rehabilitering relateret til lungesygdom. Nogle få 
havde deltaget i telemedicinske konsultationer og digitalt formid-
lede trænings- og rehabiliteringsaktiviteter. Et flertal af deltagerne 
havde en erhvervsuddannelse eller var ufaglærte, svarende til ud-
dannelsesprofilen i det geografiske område, hvor lungenetværket 
var forankret; nogle få var stadig i beskæftigelse.

Platformen, som blev introduceret i lungenetværket, er designet 
som et lukket, sikret system specifikt med ældre som målgruppe. 
Den fungerer på smartphones, computere og tablets og inklude-

rer et begrænset an-
tal funktioner: en 
gruppe, direkte (/pri - 
vat) beskedfunk-
tion, en video  chat-
funktion, en adresse-
bog med profilbille-
der og et delt foto-
album, kalender og 
en „opslagstavle“ til 
at dele idéer, aktivi-
teter m.v. 

Foto fra afprøvning af 
plat formen i projektet.
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Datagenerering 

Casens empiriske materiale er genereret gennem dataindsamlings-
metoder forankret i det etnografiske felt, der lægger vægt på at være 
der midt i det, der sker. I dette tilfælde var det at være der imidlertid 
dobbelt: Det indebar både adgang til platformens digitale rum og 
adgang til de steder og tidspunkter, hvor lungenetværket var fysisk 
samlet. Det empiriske materiale blev genereret gennem en periode 
på et år (september 2017-september 2018). Materialet omfatter 11 
kvalitative dybdeinterview med borgere i lungenetværket samt med 
den kommunale koordinator. Derudover omfatter den observatio-
ner og uformelle samtaler (i alt 21 observations-/interviewgange) fra 
lungenetværkets ugentlige træning og efterfølgende sociale samvær 
samt et enkelt hjemmebesøg hos en borger. Hertil kommer kvan-
titative data om selve anvendelsen af platformen samt data fra en 
workshop, der blev afholdt syv måneder efter introduktionen af 
den digitale platform, hvor borgerne i Lungenetværket diskuterede 
deres erfaringer med platformen og Lungenetværket generelt – og 
den betydning, det havde for deres liv med lungesygdom.

Figur 11.1. Overblik over forskningsproces og feltbesøg

Interview og workshop blev optaget og transskriberet. Observatio-
ner og uformelle samtaler blev systematisk opsamlet i en forsk-
ningslog.

Digital teknologi driver forskellige forestillinger om 
fællesskabets fremtid 
Den digitale platform blev bragt ind i et etableret netværk, som der 
allerede var skabt en mening omkring både blandt deltagerne og 

Sep     Okt     Nov     Dec     Jan     Feb     Mar     Apr    Maj    Jun

● Møder med koordinator ● Møder med Lungenetværket

    Aktivitet på platformen ● Workshop

● Hjemmebesøg
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hos den kommunale koordinator. Koordinator forklarer det, han 
ser som sin vigtigste opgave, sådan her: 

 
Min funktion det er at tage nogle meget svage borgere i kom-
munen og hjælpe dem til at blive bedre og udskyde genindlæg-
gelser eller hospitalsindlæggelser. Få noget socialt op at stå for 
dem, så de undgår de her isolationer, hvor de sidder derhjemme 
og ikke får lavet noget. 

Dén opfattelse, at netværket også handler om det sociale samvær i 
tilknytning til genoptræningen, afspejles også, når borgerne i net-
værket skal beskrive, hvorfor de kommer der. Der er bred enighed 
om, at ikke kun genoptræning, men også kaffe er en vigtig del af 
netværket:

 
Bagefter [efter træning] så køber vi en kande kaffe og sidder og 
hygger os og hører, hvordan det går, og hvad man skal lave, og 
hvad man har lavet. Så er vi tæt på hinanden. I stedet for – her [i 
træning] der får vi jo somme tider besked på at holde vores kæft. 
Ikke også? (latter).

Der er altså en allerede etableret fælles forståelse af, hvad Lunge-
netværket er, hvorfor man kommer, og hvad man gør der. Da den 
digitale platform introduceres, igangsætter det imidlertid forskel-
lige idéer og drømme om netværkets fremtid og de muligheder, den 
rummer. For koordinatoren er platformen en mulighed for at øge 
netværkets effekt på sundhedsfremme ved at udvide netværket fra 
kun at omhandle en aktivitet, der er arrangeret af kommunen, til 
at være et selvorganiserende netværk, hvor deltagerne også selv ar-
rangerer aktiviteter uden for aktivitetscentrets åbningstider: 
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Jeg synes, der er et stort potentiale i det [platformen]. Det kunne 
være rigtig fedt, hvis de fik lov at bruge det med den her app til 
at arrangere nogle ting, som er ud over de tilbud, som jeg er med 
i. (…) en hverdagsting, som at komme herover og spise, uden at 
der var træning først. Eller at de arrangerede noget aftensmads-
spisning eller en gåtur eller et eller andet. Det ville være drømme-
scenariet for mig i hvert fald. Fordi så kunne de holde sig i gang, 
ud over kun at komme her en gang om ugen.

Den digitale platform repræsenterer her en mulig udvidelse af net-
værket fra at være noget, der foregår et bestemt sted (det kommu-
nale aktivitetscenter) i et afgrænset tidsrum (en gang om ugen), til 
at kunne foregå mange steder og på mange tidspunkter og omfatte 
flere og andre typer aktiviteter end træning (en middag, en gåtur). 
Blandt deltagerne igangsætter platformen også drømme om gåture 
og anden kontakt mellem de ugentlige træninger: 

 
Interviewer: Hvad ville du så bruge den til [platformen]? Borger: 
Hvis jeg sidder en dag, måske en søndag eftermiddag, og vejret 
det er godt, og jeg kunne godt tænke mig at gå en lille tur. Der 
var måske nogen, jeg kunne hive med? Der var nogen, der måske 
kunne hive mig op? (…) Eller hvis der er nogen, der ikke har været 
her, som jeg ikke har set længe: lige skrive til dem ’hej, hvordan 
går det med dig?’ ’Er det noget rigtig skidt, eller har du bare ferie?’

Denne borger ser for sig, at den digitale platform muliggør søndags-
gåture i netværket, men også en intensivering af fornemmelsen af 
tilhørsforhold og forpligtelse over for hinanden: at drage omsorg 
for andre og at modtage omsorg og interesse. Introduktionen af 
platformen betyder her ikke kun en mulig udvidelse af tid og sted 
for lungenetværkets aktivitet, men også en potentiel udvidelse af 
netværkets indhold og formål.
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Muligheden for aktiviteter på andre tider og steder får imidlertid 
også forskelle mellem netværksdeltagerne og deres erfaringer op til 
overfladen, der ellers ikke tidligere har haft betydning for netvær-
ket. Nedenfor diskuterer deltagerne mulighed for at dele gå-ruter 
og invitere hinanden via den digitale platform:

 
Inge: Man kunne jo sagtens dele nogle ruter. Der kunne man jo 
lave nogle forslag [til gåture] med forskellig længde og så videre, 
sådan så – fx så går jeg meget ude på Revet. Laila: [afbryder] ja-
men, der! – jeg tør slet ikke at gå sådan nogen steder hen, hvor 
der ikke kan komme ambulance, eller hvor jeg kan få hjælp, hvis 
jeg får problemer! Det er helt udelukket for mit vedkommende! 
[en foreslår en anden konkret rute, og flere stemmer i – ’der er 
også fortet’, ’eller bare en tur på stranden eller ’, ’jeg synes også…’ 
og de taler om hvilke ugedage, de kan].

Ligesom introduktionen af den digitale platform skaber en fornem-
melse af muligheder – en forventning om, at der venter gode ople-
velser og gåture forude – kan den altså også udløse en frygt for at 
være udelukket fra fremtidige aktiviteter. Der opstår usikkerheder 
om, hvad det kræver at deltage i netværket, og det, der ellers tidli-
gere fremstod som en selvfølgelighed – at alle er inkluderet – bliver 
udfordret. 

Digital uhåndgribelighed – og problemet med at 
„linke op“ og „komme på“
Når infrastrukturer fungerer, træder de oftest i baggrunden som no-
get usynligt, vi ikke skænker en tanke. Men platformen gled i praksis 
ikke ubesværet ind i netværkets eksisterende praksis og blev aldrig 
udbredt i brug. Problemer med selve det at „linke op“ og „komme 
på“ fyldte meget i den periode, hvor platformen afprøvedes. Dette 
handlede også mere bredt om fortroligheden med fx en smartphone. 
Koordinator kom her til at hjælpe deltagerne med spørgsmål, som 
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rakte ud over platformens funktioner, men også overskred netvær-
kets formål om træning og fællesskab mellem deltagerne, fx med 
hvordan man sender en sms, så man kan holde kontakt til børnebør-
nene. En barriere, der ikke kun handlede om konkrete kompetencer 
og behovet for, hvad nyere forskning kalder „digitalt husarbejde“, 
var også, at nogle af de ældre ikke rigtigt stolede på digital tekno-
logi. En af deltagerne fortalte, at selvom hun havde fået en mobil, 
som hun brugte i hverdagen, ville hun beholde sin fastnettelefon 
til dage, hvor hun akut skal have fat i lægen. Hvis det var virkelig 
vigtigt, og det gjaldt liv og helbred, så var tilliden til den digitale 
teknologi med andre ord ikke stærk nok.

Ligesom det digitale univers kan give en fornemmelse af nye 
muligheder for kontakt og samvær, kan det også skabe en fornem-
melse af noget flygtigt og svært håndgribeligt – og af, at der sker 
en masse, som man ikke ser eller har adgang til. I kraft af deltager-
nes forskellige forhold til teknologi bringer platformen også andre 
spændinger ind i netværket, som ikke før havde haft en betydning 
– som illustreret i den følgende scene, hvor koordinator mødes med 
deltagerne efter den ugentlige træning:

 
Koordinator starter med at spørge, om der er nogen, der så et 
program på tv i går aftes. Det var om sundhed og handlede om 
KOL. Der er ikke nogen, der har set det. Jens rejser sig og henter 
sin tablet. Han forsøger at logge sig på, men har problemer med 
at komme på aktivitetscentrets wifi. Koordinator går over til ham 
og forsøger at hjælpe. Imens siger en kvinde, at nu er hun ude-
lukket fra Lungenetværket. Hun kan ikke finde ud af at komme 
på platformen, og nu vil alt komme til at foregå der. Hun har en 
hjerneskade og kan ikke huske fra gang til gang, hvordan man gør 
med computer osv. Computeren har hun smidt ud nu. „Engang 
fik man billeder af børnebørn på papir, men nu er alt på telefonen 
eller computeren“, sukker hun. Koordinator siger, at hun ikke vil 
blive udelukket. „Vi kommer stadig til at mødes og tale sammen 
til træning“, siger han.
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Koordinatoren pegede efterfølgende på, at hvis man havde brugt 
Facebook, kunne deltagerne have fået hjælp af deres børn og fa-
milier til at bruge platformen. De „digitaliserede“ børnebørn, som 
borgeren i eksemplet nævner, kunne måske have været en ressource 
her. Tidligere undersøgelser har vist, at familien spiller en central 
rolle for de ældre, der får hjælp til brug af digital teknologi. I den 
refererede SFI-undersøgelse fra 2014 fremgår det, at de fleste af dem, 
der får hjælp fra andre i forbindelse med en eller flere funktioner på 
internettet, får hjælp af deres børn eller af deres ægtefælle. 

Den specifikke platform, som introduceredes i Lungenetvær-
ket, blev imidlertid valgt ud fra et hensyn om, at data ikke blev 
delt med tredje part, og at brugen heller ikke indebar, at man blev 
eksponeret for reklamer. De hensyn ville have været svære at sikre, 
hvis man brugte Facebook eller andre gratistjenester. Idéen om at 
understøtte borgerfællesskaber med digitale platforme skubber her 
nye etiske spørgsmål ind i offentlig sektorpraksis, herunder om man 
skal bruge de allerede udbredte platforme med de fordele, det giver, 
men dermed også vælge, at borgerne, omsat til data, bliver brugt af 
de digitale platforme. 

Teknologien skubber til etablerede opdelinger mellem 
det private og det offentlige
Introduktionen af platformen skete som led i et projekt, der var 
båret af en idé om digital teknologi som vej til at høste og omfor-
dele uudnyttede ressourcer og ultimativt reducere udgifter til of-
fentlig service. I eksemplet viser vi, hvordan den digitale platform 
i praksis imidlertid gjorde både mindre og mere, end projektet for-
udså og håbede på. Forventningen var, at borgerne ville blive til-
trukket til platformen på grund af den viden, hjælp eller service, 
de kunne udveksle der. Det viste sig dog, at snarere end at være et 
redskab for udveksling af konkret viden eller service med særlig 
relevans for kronisk lungesygdom og aktiv livsstil var platformen 
en driver for forestillinger om muligheder og fremtider for fæl-
lesskabet, der bragte forventningsfuldhed, men også ængstelse og 
spændinger ind i det. 
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Casen peger på, at selv når den konkrete brug er begrænset, kan 
introduktionen af ny teknologi drive negative såvel som positive 
forventninger og igangsætte forhandlinger af fællesskabet og dets 
fremtid. Alene tanken om, at man altid kan kontakte og blive kon-
taktet af de andre i netværket, åbner nye mulighedshorisonter for 
nogle, og det kan være anledning til at holde kollektivt fast i frem-
adrettede planer og drømme trods nedsat mobilitet. Men eksemplet 
illustrerer også, at teknologien ikke i sig selv skaber fællesskab eller 
forløser nye ressourcer, ej heller er den et neutralt redskab, der blot 
skruer op for eksisterende fællesskaber. Den allestedsnærværende 
mulighed for at forlænge netværkets tid og sted, som platformen 
indebærer, skubber også til den tilsyneladende enighed om, hvad 
netværket er, og skaber nye sociale mekanismer for inklusion/eks-
klusion. 

Samtidig afspejler casen, at ældre ikke alene er en heterogen 
gruppe i den forstand, at nogle er kronisk syge og besværede, mens 
andre er raske og har fremtidsplaner og -drømme i behold. Casen 
viser, at fremtidsplaner og -drømme kan spille en lige så central rolle 
i en kontekst med kronisk sygdom. Og selv hvis man zoomer ind 
på en lille gruppe af ældre med samme kroniske sygdom, i samme 
geografiske område, er måden, hvorpå drømme og forventninger 
spiller sammen med teknologi, forskellig fra borger til borger. For 
nogle repræsenterer den en mulighed, for andre en frygt for at blive 
ekskluderet. Hvis teknologi ses som en vej til at udbygge fællesskab 
og kontakt blandt ældre med forskellige ressourcer, må man med 
andre ord arbejde aktivt med de mekanismer for inklusion/eksklu-
sion, som introduktion af ny teknologi i en heterogen ældregruppe 
medfører. Som en lang række studier har peget på, rammer meka-
nismer for eksklusion særligt borgere i udsatte positioner. Casen 
i dette kapitel viser, at sådanne mekanismer ikke kun ligger i den 
konkrete brug, men også i de forestillinger og bevægelser i eksiste-
rende sociale netværk, introduktionen af teknologien igangsætter.

Endelig illustrerer casen, hvordan den digitale teknologi knyt-
tes til nye kommunale mål og forhåbninger, herunder om at ud-
vide netværkets sundhedsfremmende aspekt fra at bestå i ugentlige 
genoptræninger til principielt at kunne foregå alle steder i delta-
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gernes hverdagsliv alle ugens dage. På den måde sættes etablerede 
forestillinger til debat, ikke kun om det konkrete fællesskab, men 
om, hvad det offentlige tager sig af, og hvad der hører til i private 
netværk. Borgerne inddrages ikke kun i digitalisering gennem selv-
betjeningsløsninger og digital kommunikation med det offentlige, 
men forventes også at bruge digital teknologi til at bidrage som 
samskabere og medproducenter af sundhed og tryghed. Men an-
vendelsen af digitale platforme forløser ikke på nogen enkel måde 
ressourcer hos ældre borgere. Teknologien forandrer mere grund-
læggende den måde, hvorpå velfærd tænkes og bliver til i interaktio-
ner mellem borgere og offentlige medarbejdere. Grænsedragningen 
mellem offentlig og privat bliver sat i spil og genforhandles og rejser 
spørgsmålet om, hvad det betyder, når man som offentlig myndig-
hed introducerer en platform for borgere i genoptræning, der gør, 
at den ene forventes at være tilgængelig for den anden på en søndag, 
hvor denne har lyst til en chat eller føler sig alene. 

Hvor kan jeg læse mere? 

Danmarks Statistik. 2019. Danske ældre er de mest digitale i EU. https://
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mest-digitale-i-eu. 
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projektet MATURE – Meeting the Challenges in Population Ageing 
through Innovation and Cultural Adaptation of Welfare Society.

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-04-23-danske-aeldre-er-de-mest-digitale-i-eu
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-04-23-danske-aeldre-er-de-mest-digitale-i-eu
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-04-23-danske-aeldre-er-de-mest-digitale-i-eu


159

E
N

 P
R

O
-Æ

L
D

R
E

 V
E

L
F

Æ
R

D
S

S
T

A
T

12  En pro-ældre velfærdsstat i 
et børneorienteret samfund
af pieter vanhuysse* og robert i. gál**

Velfærdsstaten som omfordelingsmaskine: 
Robin Hood er mindre vigtig end sparegrisen 
Hvad er velfærdsstatens primære funktion i et Europa, hvor befolk-
ningerne bliver stadig ældre? Samfundsforskningen har vist, at vel-
færdsstaten grundlæggende har to funktioner, nemlig (1) omforde-
ling mellem klasser eller socioøkonomiske grupper („Robin Hood“-
funktionen“) og (2) omfordeling over livsforløbet („sparegris“-funk-
tionen). Men hvilken af de to funktioner er den vigtigste – Robin 
Hood eller sparegrisen? Det er svært at svare på, eftersom „spare-
grisen“ er en temmelig metaforisk størrelse. „Omfordeling gennem 
livsforløbet“ er ikke et klart defineret juridisk begreb. Den omfor-
deling af ressourcer over tid, som begrebet indebærer, foregår ikke 
i et veldefineret system af præcist identificerbare noget-for-noget-
udvekslinger af juridisk funderede ejendomsretlige værdier. Der er 
i virkeligheden tale om to forskellige former for „omfordeling gen-
nem livsforløbet“: for det første en omfordeling mellem forskellige 
stadier i ens eget liv, og for det andet mellem forskellige alders-
grupper på et givet tidspunkt. Som Paul Samuelson bemærkede al-
lerede for mere end 60 år siden, kan man ikke påvise nogen direkte 
sammenhænge inden for den enkeltes livsforløb. Da man ikke kan 
opbygge et lager af dåsetun over ens eget livsforløb, er det eneste 
alternativ at udveksle ens nuværende produktion med et krav på 
den fremtidige produktion af yngre generationer. Det kan man gøre 
ved enten at akkumulere værdier, der senere kan sælges til de yngre 
generationer („opsparing“), eller ved at opnå et politisk „løfte“, som 

* Professor, ph.d. Velfærdsstudier og Offentlig Politik, Institut for Statskundskab, 
Syddansk Universitet; Danish Institute for Advanced Study (DIAS).

** Professor, ph.d. Velfærdsstudier og Offentlig Politik, Institut for Statskundskab, 
Syddansk Universitet; Corvinus Institute for Advanced Study, Budapest; 
Hungarian Demographic Research Institute.
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de fremtidige generationer på et senere tidspunkt vil være nødt til 
at indfri gennem at sælge eller forære en andel af deres produktion 
til de ældre generationer.

I praksis må „omfordeling gennem hele livsforløbet“ således 
foregå, ved at ressourcer re-allokeres på tværs af aldersgrupper. Da 
der til enhver tid er forskellige årgange, der lever samtidig, beskatter 
man „ressource-produktive“ mennesker i den arbejdsdygtige alder 
for at kunne finansiere „ressource-afhængige“ yngre eller ældre men-
neskers forbrug. Retten til velfærdsstatens goder er således i min-
dre grad baseret på juridiske kontrakter end på en form for politiske 
kontrakter, der igen er baseret på en foruddiskonteret tillid til, at 
efterfølgende generationer (eller deres politiske repræsentanter) vil 
„indfri“ deres „løfte“ eller „leve op til“ deres „forpligtelse“. Når man 
ofte har kunnet iagttage, at generøsiteten, hvad angår folkepensioner 
og rammerne for pensionsordninger, varierer over tid, er det således 
blot udtryk for den til stadighed varierende balance mellem bidrags-
ydere og modtagere (som forskellige aldersgrupper), der følger af, 
at den økonomiske situation varierer. I forlængelse af sociologen 
Marton Medgyesi har vi derfor gentænkt omfordelingsfænomenet 
og betragtet det på tværs af individer for at kunne kaste nyt lys på, 
hvordan de europæiske velfærdsstater griber sagen an. Vi har således 
set på den simultane fordeling efter alder og socioøkonomisk status af 
henholdsvis (a) alle penge- og andre former for overførsler („velfærds-
ydelser“), (b) finansierende bidrag („skatter“) og (c) de resulterende 
„netto“-velfærdsydelser i et udsnit af den europæiske befolkning på 
mere end 400.000 borgere fra 22 EU-lande (Vanhuysse et al. 2021). 

Resultatet var slående, når det gælder den relative betydning af 
alder og socioøkonomisk status eller klasse. Vi fandt, at de europæi-
ske velfærdsstater, som ofte beskyldes for at være ineffektive Robin 
Hood-systemer, der i højere grad tilgodeser middelklassen end de 
fattige, snarere må karakteriseres som omfordelingsmaskiner, der 
ret godt udfører en anden vigtig opgave, nemlig at udjævne for-
bruget over livsforløbet. Velfærdsstaten er med andre ord en livs-
forløbssparegris.

Når man skal beskrive adgangen til velfærdsydelser i Europa, er 
alder langt den vigtigste faktor, mens socioøkonomisk status i vir-
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keligheden er irrelevant. I figur 12.1 er det vist, hvordan fordelingen 
af „velfærdsydelserne“ ser ud i Danmark. I figuren er „ydelserne“ vist 
som en flod, der strømmer ud mod læseren (højre flodbred er ven-
stre side på figuren og omvendt). For de unge har den højre flodbred 
kun en let stigning. Floden er bredere i den arbejdsdygtige alder, 
dybest i alderen fra 50 til 70. Og blandt de ældre er flodbredden 
en stejl stigning, stejlest i de tre sidste årtier af livet. Floden flyder 
udelukkende over jorden – i Danmark modtager alle aldersgrupper 
og alle socioøkonomiske lag en eller anden form for velfærdsydelse.

Figur 12.1. Velfærdsydelser (kontante og andre former) per person i 
Danmark fordelt efter alder og socioøkonomisk status, 2010

Note: Nationale tal er omskaleret via den gennemsnitlige arbejdsindkomst for de 
30-49-årige. Billedet er roteret. 
Kilde: Forfatternes beregninger.

Figuren viser for det første, at alder vejer tungere end socioøkono-
misk status, hvilket klart fremgår af linjerne, der angiver iso-alder og 
iso-status. Iso-alder-linjerne løber næsten parallelt med socialstatus-
aksen. Derimod afviger iso-status-linjerne signifikant fra alders-ak-
sen. For det andet viser figuren, at den venstre flodbred både stiger 
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mere stejlt og når højere op end den højre flodbred: I de sidste tre 
årtier af livet modtager man signifikant mere i velfærdsydelser, end 
når man er yngre. Når det gælder overførselsdelen af velfærdssta-
tens skatte- og overførselsmaskineri, er Danmark, ligesom de øvrige 
europæiske lande, en stærkt ældreorienteret velfærdsstat. Sammen-
lignet med det europæiske gennemsnit er Danmark dog en mere 
progressiv eller fattigdomsorienteret velfærdsstat.

Hvad angår skat i den europæiske velfærdsstat, spiller alder og 
socioøkonomisk status nogenlunde samme rolle, om end alder dog 
kan forklare en større del af variationerne.

Figur 12.2 viser velfærdsstaten Danmark portrætteret ved dens 
skatter. Figuren giver et ganske andet billede end figur 12.1 af vel-
færdsydelserne, nemlig ikke en flod med stejle flodbredder, men et 
dybt underjordisk vandfald. De europæiske velfærdsstater, herun-
der Danmark, er kun klart progressive (altså omfordeler hen over 
socioøkonomisk status) i skattemæssig henseende. Skattesiden af 
vandfaldet i figur 12.2 viser, at socioøkonomisk status her betyder 
mere, end det gør for velfærdsydelserne, som vi så i figur 12.1. I mod-
sætning til, hvad der var gældende ved velfærdsydelserne, dykker 
iso-alder-linjerne her også mere brat i den arbejdsdygtige alder, især 
på de øverste socioøkonomiske trin. Alligevel er alder også her helt 
afgørende. Som iso-status-linjerne viser, er det dem i den arbejds-
dygtige alder, der betaler mest i skat uanset socioøkonomisk status. 
Sammenlignet med gennemsnittet i Europa er Danmark lidt mindre 
progressivt i skattemæssig henseende, idet de ældre aldersgrupper 
bidrager lidt mere til finansieringen af velfærdsstaten – vandfaldet 
falder ikke helt så brat i den arbejdsdygtige alder, og det er mere 
jævnt, mens det er meget ujævnt i visse andre EU-lande. Ældre dan-
skere betaler mere i skat, end ældre på samme alder gennemsnitligt 
gør i Europa – og rigere ældre danskere betaler meget i skat.

Ser man på „netto-velfærdsydelser“ (velfærdsydelser minus skat-
ter) for Europa som helhed, er alder igen vigtigst og står for 78 pct. 
af den varians, der kan forklares af begge variabler (Vanhuysse et 
al. 2021). Figur 12.3 viser de resultater, vi er kommet frem til, hvad 
angår „netto-velfærdsydelser“ i Danmark. Figuren forestiller igen 
en flod, der strømmer ud mod læseren. Højre bred er igen stejl
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Figur 12.2. Skatter og bidrag til at finansiere velfærdsydelser per person 
efter alder og socioøkonomisk status i Danmark, 2010

Note: Nationale tal er omskaleret via den gennemsnitlige arbejdsindkomst for de 
30-49-årige. Billedet er roteret. 
Kilde: Forfatternes beregninger.

(den yngste aldersgruppe), og venstre bred (den ældste aldersgruppe) 
igen endnu stejlere. Floden flyder nu under jorden og falder mere 
brat end over jorden, især er vandfaldet brat omkring midaldrende 
i de socioøkonomisk højere lag. Alder er vigtigere end socioøko-
nomisk status – den danske „netto-velfærdsstat“ fungerer ligesom 
de øvrige europæiske velfærdsstater mere end noget andet som en 
livsforløbs-sparegris. Set i forhold til gennemsnittet i Europa er den 
danske „netto-velfærdsstat“ progressiv og især klart pro-ældreori-
enteret og primært finansieret af midaldrende i de socioøkonomisk 
højere lag.
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Figur 12.3. Netto-velfærdsydelser (velfærdsydelser minus skatter) per 
person efter alder og socio-økonomisk status i Danmark, 2010

Note: Nationale tal er omskaleret via den gennemsnitlige arbejdsindkomst for de 
30-49-årige. Billedet er roteret. 
Kilde: Forfatternes beregninger.

Skal man sammenfatte det foregående, er velfærdsstaten altså ikke 
først og fremmest en slags lighedsmager, men snarere en maskine til 
omfordeling over livsforløbet. Velfærdsstater i Danmark og i Europa 
som helhed fungerer som kanaler, igennem hvilke mennesker i den 
arbejdsdygtige alder (især de, der tilhører de socioøkonomisk højere 
lag) understøtter yngre og ældre på de ikke-arbejdsdygtige alderstrin 
(på tværs af socioøkonomiske grupperinger). Det er kun velfærds-
statens skatteside, og ikke dens ydelsesside, der er klart progressiv i 
den forstand, at der omfordeles fra højere til lavere socioøkonomi-
ske lag. Af mange historiske og politisk-økonomiske årsager tjener 
socialpolitik naturligvis mange forskellige formål. Men i praksis er 
den i virkeligheden hverken primært eller udelukkende ansvarlig for at 
mindske fattigdom og ulighed (Vanhuysse et al. 2021). 
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Det har adskillige implikationer for, hvordan man forstår og 
udvikler socialpolitikken og evaluerer, hvordan den fungerer. Fx 
har en typisk målestok for velfærdsstaters succes været den grad, i 
hvilken de har været i stand til at mindske fattigdom og ulighed. 
Det er blevet almindelig rutine for OECD, Verdensbanken og de na-
tionale regeringer at måle virkningerne af velfærdspolitikkens om-
fordeling på indkomsterne. Man finder her ofte, at socioøkonomisk 
højere lag modtager lige så meget som eller mere end lavere lag – 
det, man kalder „ikke-kun-de-fattige-paradokser“ eller Matthæus-
effekten efter evangeliets „For den, der har, til ham skal der gives“. 
Men vores iagttagelse af, at velfærdsstaten hverken primært eller 
udelukkende er ansvarlig for fattigdomsbekæmpelse og udligning af 
indkomstulighed, bør føre til, at noget af denne fejlagtige ansvars-
placering bliver indstillet og ansvaret placeret et andet sted. Det, der 
i socioøkonomiske modeller med kun én variabel synes at være en 
dysfunktionel Robin Hood-stat præget af Matthæus-effekter, viser 
sig i modeller med to variable (socioøkonomi og alder) at være en 
stat, der reallokerer ressourcer på tværs af aldersgrupper og samtidig 
udfører en vigtig funktion ganske udmærket, nemlig udjævning af 
forbruget over hele livsforløbet. 

Hvad der er lige så vigtigt er, at dette afgørende forskningsre-
sultat ikke betyder, at man ikke lovgivningsmæssigt kan bekæmpe 
fattigdom og mindske ulighed. Man kunne netop forestille sig, at 
andre former for politiske tiltag end de socialpolitiske kunne an-
vendes til disse formål og blive bedømt på det relevante grundlag. 
Fx har vejbyggeri og andre infrastrukturprojekter også en betyde-
lig indvirkning på uligheden. I virkeligheden er der et utal af ek-
sempler: infrastrukturprojekter, arbejdsmiljøregler, grænseværdier 
for luftforurening, offentlige investeringer i lufttrafik, finans- og 
valutapolitik og CO2-afgifter, for blot at nævne nogle. De øgede 
brændstofafgifter, som den franske præsident Macron annoncerede 
i 2018, førte til de såkaldt „gule vestes“ massive demonstrationer, 
fordi de blev opfattet som asociale tiltag med betydelige regressive 
virkninger. Da socialpolitikken primært fungerer som et realloke-
ringssystem på tværs af aldersgrupper, bør den altså ikke trækkes 
frem som den eneste offentlige institution, der holdes ansvarlig, 
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når det går trægt med bekæmpelsen af fattigdom og ulighed. Hvis 
disse mål anses for at være samfundsmæssigt væsentlige, bør også 
andre former for politiske tiltag blive bedømt med denne målestok. 

På den anden side peger vores resultater på, at der er et behov 
for at nyfortolke, hvordan velfærdsstater primært fungerer. Vi an-
fægter ikke, at velfærdsstaterne indgår i forsøget på at mindske fat-
tigdom og ulighed, justere mangler ved markedsmekanismerne og 
gøre mennesker mindre afhængige af markedskræfterne eller deres 
familie. Velfærdsstaterne er blevet til af mange historiske årsager, 
og de udfører mange forskellige funktioner. Men vores analyse vi-
ser på et empirisk grundlag, at der er behov for at skifte analytisk 
fokus. Velfærdsstaten bør primært blive betragtet som en institu-
tionaliseret form for løsning på et grundlæggende, logisk og hi-
storisk samfundsproblem – et problem, som ethvert samfund står 
overfor: Hvordan finansierer man et menneskes forbrug i hele dets 
livsforløb? 

En nærmere belysning af, hvad generationerne giver 
hinanden – hvor meget og hvordan
Hvis man godtager, at velfærdsstater primært er maskiner til om-
fordeling over livsforløbet (sparegrise), rejser det imidlertid stadig et 
endnu større spørgsmål: Hvilke og hvor store ressourcer omforde-
ler de forskellige generationer faktisk til hinanden i de europæiske 
lande? For at besvare dette spørgsmål anvender politologer, socio-
loger og demografer ofte stærke udtryk som „grå magt“, „geronto-
krati“ og „pro-ældre bias“ (se Tepe og Vanhuysse 2009). Nogle taler 
endog om „sammenstød“ mellem generationerne og „generations-
kampe“. I et samarbejde med demografen Lili Vargha har vi hævdet, 
at disse fremstillinger er ufuldstændige, idet de kun omhandler den 
statistisk synlige officielle politik (Gál et al. 2018; Vanhuysse og Gál, 
2022). Disse fremstillinger ignorerer i virkeligheden de betydelige 
ressourcer, som familiemedlemmer selv overfører mellem hinanden 
– både i form af penge og tid. Når der generationerne imellem klages 
over uretfærdighed, er det ofte udelukkende baseret på en analyse 
af, hvor mange offentlige midler der går til folk på forskellige sta-
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dier af deres liv. Disse offentlige overførsler er lette at analysere, for 
der findes masser af statistik på dem.

Men når forskerne således fokuserer på de offentlige ydelser, be-
tyder det, at de samtidig stort set overser, hvad der overføres mel-
lem generationerne inden for familierne. Der anvendes for eksem-
pel enorme ressourcer inden for familierne på pasning af børn, og 
ofte også af bedste- og oldeforældre. Vi forsøger derfor at give et 
mere fuldstændigt billede af, i hvilken grad samfundet – en bre-
dere størrelse end velfærdsstaten – overfører ressourcer mellem ge-
nerationerne. Vi viser, at det eksklusive fokus på data for offentlige 
overførsler giver et ufuldstændigt og endog misvisende billede af 
overførslerne mellem generationer – denne analysepraksis kan be-
tragtes som et eksempel på udtrykket: at lede efter nøglen under 
gadelygten i stedet for, hvor man tabte den. Når man ved anvendelse 
af mere fuldstændige data om alle relevante former for overførsler 
nærmere belyser sagen, fremkommer der et radikalt anderledes bil-
lede af, hvor meget generationerne giver hinanden, og i hvilke for-
mer ressourcerne overføres. 

Der er nemlig en væsentlig asymmetri i den måde, hvorpå alle 
moderne samfund organiserer den slags ressourceoverførsler. Men-
nesker i den arbejdsdygtige alder vil oftest betale skatter og bidrag 
til sociale forsikringsordninger og dermed institutionalisere pasningen 
af de ældre som en generation. Men de investerer private ressourcer 
(tid og penge) i at passe deres egne børn. Det resulterer i en asym-
metrisk statistisk synlighed. Stort set alle overførsler til ældre op-
træder på de offentlige budgetter; det gælder i meget mindre grad 
overførslerne til børn. Vi har analyseret alle tre overførselskanaler: 
offentlige overførsler, private overførsler og tidsforbrugsoverførsler 
i ti europæiske lande, der repræsenterer omkring 70 pct. af befolk-
ningen i EU. 

Der er i væsentlighed to resultater af vores analyse: For det før-
ste at de europæiske lande betragtet som velfærdsstater kanaliserer 
væsentlig flere ressourcer per person til dem, der lige nu er ældre, 
end til dem, der lige nu er unge (Tepe og Vanhuysse 2010). Men 
også for det andet, at når man dertil inddrager private overførsler 
og ubetalt arbejde i husholdningen (tid), så bliver billedet ikke blot 
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mere fuldstændigt, det bliver fuldstændig vendt om. De europæiske 
lande betragtet som samfund samlet set kanaliserer mere end dob-
belt så mange ressourcer per person til børn som til ældre (Gál et al. 
2018; Vanhuysse og Gál 2022). Europa er med andre ord et konti-
nent af pro-ældre velfærdsstater indlejret i samfund, der består af 
stærkt børneorienterede familier.

Europa som et kontinent bestående af børne-
orienterede familier – og ikke stater
Tid er penge, og det ubetalte arbejde, der udføres i husholdnin-
gerne, er dels af et betydeligt omfang, dels stort set ikke genstand 
for forskning. 

Vores resultater viser, at overførslen af tid som ressource natur-
ligt nok er størst, når børnene er nyfødte og kræver mest pasning. I 
gennemsnit modtager europæiske børn alene i tidsoverførsler i lø-
bet af deres første leveår mere end den årlige arbejdsindkomst per 
person i den arbejdsdygtige alder i det land, de lever i.17 Derefter 
falder omfanget af tidsoverførslerne, men de forbliver betydelige i 
hele barn- og ungdommen. I femårs alderen modtager børn alene i 
tidsoverførsler stadig næsten 60 pct. eller syv måneder af den årlige 
arbejdsindkomst per person i den arbejdsdygtige alder i det land, de 
lever i. Når de er ti år, modtager børn fire måneder i tidsoverførsler, 
og i 15-års alderen modtager de stadig to og en halv måneds tids-
overførsel. Først fra de er 25 år, begynder de at give tid. De største 
netto-bidragydere af tid er dem, der er mellem midt i trediverne og 
midt i fyrrene – „livets myldretid“ – hvor de fleste har mest travlt 
på arbejdsmarkedet og dertil har de største arbejdsbyrder med pas-
ning af hjem og børn. 

Den aktive voksenalder i Europa, når det gælder netto-bidrag 
til – i modsætning til at modtage – ubetalt arbejde i husholdnin-
gen, varer i gennemsnit, fra man er 25, til man er 79. Heri indgår 
husarbejde, bedsteforældre, der passer deres børnebørn, og andre 

17. Ved opgørelse af værdien af tid anvendes den gennemsnitlige per capita 
arbejdsmarkedsindkomst for 30-49-årige.
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civilsamfundsaktiviteter, som de „unge gamle“ europæere stadig ud-
fører, når de er i tresserne og halvfjerdserne. Værdien af disse ak-
tiviteter er dog relativt lav, når man betragter aldersgruppen over 
70. Det skyldes, at langt den største andel af det ubetalte arbejde i 
husholdningen ikke består i direkte pasning person til person el-
ler overførsler mellem husholdninger, men snarere i hvad Gál et al. 
(2018) kalder „intra-household public goods“ – velfærdsgoder leve-
ret inden for den fælles husholdning (fx madlavning, rengøring og 
havearbejde). Og i langt overvejende grad bor ældre europæere ikke 
længere under samme tag som deres børn og børnebørn.

Når vi til sidst i analysen sammenlægger alle tre typer af over-
førsler mellem generationerne – velfærdsydelser finansieret gennem 
skatter og sociale forsikringsordninger, familieoverførsler i form af 
penge og familieoverførsler i form af tid – får vi det fulde regnskab for 
livsforløbet, altså nettoregnskabet for de ressourcer, man har mod-
taget på hvert livsstadie. Børn i alderen nul til ni år modtager mel-
lem 139 og 96 pct. af arbejdsindkomsten per person i det land, de 
lever i, svarende til mellem 17 og 12 måneder af, hvad en arbejder i 
det samme land i gennemsnit tjener, når han eller hun er mest ak-
tiv i sit arbejdsliv. Det er mere end, hvad de allerældste – 90 år og 
derover – modtager. Unge europæere fortsætter med at modtage 
mere end tre fjerdedele eller ni måneder af arbejdsindkomsten per 
person i den arbejdsdygtige alder, helt indtil de når 17-års alderen 
og nærmer sig det tidspunkt, hvor de får stemmeret. Ældre euro-
pæere modtager først en tilsvarende andel, når de er over 80. Vores 
metode gør det muligt at definere stadierne i livsforløbet i forhold 
til netto total ressourceafhængighed, i modsætning til en konventionel 
kronologisk definition (fx barndom indtil 18 år, alderdom fra 65 
år). Defineret på denne måde varer barndommen i Europa indtil 25-
års alderen, og alderdommen begynder allerede ved de 60 år. Børn 
modtager mindre end halvt så meget i netto-velfærdsydelser (fra det 
offentlige) som de ældre. Men inddrager man de private overførs-
ler, ændrer billedet sig en hel del. Når man dertil inddrager penge 
overført inden for familien og især det ubetalte arbejde i hushold-
ningen, er forholdet fuldstændig omvendt. Så modtager børn mere 
end dobbelt så meget som de ældre (Gál et al. 2018).
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Hvorfor investerer det offentlige ikke mere i børn?
I modsætning til, hvad der er en udbredt opfattelse, modtager børn 
i Europa altså betydeligt flere ressourcer per person, end de ældre 
gør. Når man inddrager ikke blot de offentlige ydelser, men også 
de penge og den tid, familierne anvender, fremstår de europæiske 
samfund som stærkt børneorienterede. Det centrale spørgsmål er 
derfor: Hvorfor investerer det offentlige ikke i højere grad i den men-
neskelige kapital lige fra barndommen ved at hjælpe familierne med 
at socialisere børnene? Børn er jo trods alt et fælles samfundsgode, 
eftersom deres skattebetaling senere i livet vil komme ikke blot de-
res forældre, men hele samfundet til gode. Og dertil kommer, at 
jo ældre samfundet bliver, desto mere bliver der mangel på dette 
samfundsgode. Det er helt afgørende for enhver velfungerende vel-
færdsstat at sikre demografisk kontinuitet i produktivitetsmæssig 
henseende. Yngre generationer må til stadighed følge de ældre – og 
være politisk villige til at finansiere de ældre generationers forbrug 
(Vanhuysse et al. 2021). Det betyder, at en velfærdsstat, der bliver 
ældre, over tid vil være helt afhængig af den relative størrelse af en 
børnekohorte og dens humankapital. Befolkningerne bliver ældre, 
fordi de ældre generationer lever længere end hidtil, og/eller fordi 
de yngre generationer bliver mindre i kraft af lavere fertilitet. Vel-
færdsstater, der fungerer som omfordelingsmaskiner (sparegrise) 
over livsforløbet, vil derfor være sårbare over for ændringer i den 
relative størrelse af børnekohorten (fordi de ældre generationer vok-
ser, eller de yngre generationer skrumper). Dermed bliver det også 
klart, hvorfor de yngre generationers humankapital betyder endnu 
mere i samfund, der bliver ældre: Når de små yngre årgange kom-
mer ud på arbejdsmarkedet med deres produktive potentiale, vil det 
være en afgørende faktor i styrkelsen af det økonomiske grundlag 
for et velfærdssamfund, der bliver ældre, og herunder ikke mindst 
grundlaget for de ældre generationers forbrug. 

Så hvorfor er de offentlige investeringer i børns humankapital 
ikke langt større? Faktisk er den traditionelle private børnepasning 
kommet tilbage, selv hvor man har gjort meget for at afskaffe den. 
Fx har det vist sig, at nogle af de kvinder, der i 1960’erne og 70’erne 
var mødre i forskellige former for kollektiver med fælles børnepas-
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ning, endte med at være stærkere tilhængere af privat børnepasning, 
end kvinder i traditionelle husholdninger, der selv passede deres 
børn. Den radikale israelske kibbutz-model med fælles opdragelse 
af børnene blev således gradvist udvandet med stadig mere forældre-
indflydelse på egne børn, fx begyndte børnene at sove hjemme hos 
forældrene, indtil systemet til sidst blev helt afskaffet i 1980’erne.

Siden begyndelsen af det 21. århundrede har politikere over hele 
EU i stadig stigende grad talt for statslige investeringer i humanka-
pital som nyt socialpolitisk paradigme. Og EU understreger til sta-
dighed vigtigheden af, at medlemslandene „investerer i det sociale“. 
Men på trods af den politiske retorik er de statslige investeringer i 
det meste af Europa, bortset fra i de nordiske lande, stadig relativt 
beskedne. Uanset det nye paradigme fra slutningen af 1990’erne om 
„investering i det sociale“ udgør socialpolitiske elementer, som fx de 
yngstes skolegang, som nobelpristageren i økonomi James Heckman 
og andre har vist har bemærkelsesværdige sociale gevinster, gene-
relt en ganske lille del af bruttonationalproduktet i de europæiske 
højtudviklede demokratier, når man undtager de nordiske lande. 
Det fokus på her og nu, der råder blandt aktører og institutioner 
i demokratier, er uden tvivl en af de afgørende faktorer; ældre væl-
geres stigende politiske indflydelse en anden (Tepe og Vanhuysse 
2009, 2010).

Det er klart, at der er tre elefanter i rummet her: køn, forældre-
skab og socialklasse. Der er væsentlig forskel på størrelsen af først 
og fremmest kvinders og mænds bidrag, men også på bidragene 
fra dem, der er forældre, og dem, der ikke er. Når europæiske børn 
modtager næsten halvdelen af deres netto-overførsler i form af ube-
talt arbejde i husholdningen, er det kvinder, der udfører langt den 
overvejende del af arbejdet . De europæiske velfærdsstater med deres 
beskedne investeringer i det sociale er nok indlejrede i samfund med 
mere betydelige investeringer i børnene, men i familierne er det pri-
mært kvinderne, der står for den del. Endvidere er børnenes fremtid 
ligesom tidligere i høj grad afhængig af den sociale arv. Der er et 
stort og muligvis voksende klasseaspekt, når det gælder omfanget 
af de private ressourcer, der anvendes på børnene, hvilket sandsyn-
ligvis forstærkes af høje skilsmisserater, en høj rate af enlige mødre 
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blandt de lave socioøkonomiske grupper samt af den stigende ten-
dens til, at man vælger en partner med samme uddannelsesniveau 
som en selv. De gode gamle sociologiske kategorier klasse og køn 
synes således at være frugtbare spor at følge i videre forskning.

Hvor kan jeg læse mere?
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13  Den aldrende befolkning i 
historisk perspektiv
af morten hillgaard bülow bjørner*

Indledning
Når vi i dag i stigende grad interesserer os for dét, der nogle gange 
kaldes „den aldrende befolkning“, er det let at overse, at den aktu-
elle problemstilling ikke er ny. Den demografiske udvikling – som 
vi i dag lidt forsimplet kan se bevæge sig væk fra en „befolknings-
pyramide“ og hen imod et „befolkningstårn“ i en stor del af verdens 
lande – har således i Danmark været en del af de diskussioner, man 
finder helt fra velfærdsstatens spirende start i 1930’erne. Her synes 
interessen, dengang som nu, at være motiveret af en forståelse af 
den aldrende befolkning som et problem; som noget, der skaber 
bekymring, ikke blot for ældre individers sundhedstilstand, men 
også for velfærdsstatens fremtid. 

Denne bekymring kender vi måske bedst fra vores nutidige kon-
tekst, hvor der siden 1980’erne især har været stadig flere politiske 
og forskningsmæssige diskussioner om øgede udgifter til sundheds-
systemer og pension, om risikoen for forringet livskvalitet blandt 
den ældre befolkning samt bekymringer for velfærdsstatens (po-
tentielt manglende) tilgængelige arbejdskraft og konkurrenceevne. 
Dette har samtidig givet anledning til en stadig større samfunds- og 
forskningsmæssig interesse i mange forskellige aldringsproblema-
tikker, hvilket nærværende bog også kan ses som et udtryk for. Det 
er med andre ord tydeligt, at gerontologiske emner og problemstil-
linger – herunder det blotte faktum, at der bliver flere ældre menne-
sker både i antal og i andel af den samlede befolkning – hører til helt 
inden i velfærdsstatens maskinrum; befolkningens alderssammen-
sætning synes at sætte rammerne for selve statens mulighedsrum. 

* Cand.mag., ph.d., ekstern lektor i Responsible Conduct of Research ved Institut 
for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, og redaktør for 
Tidsskriftet Gerontologi ved Dansk Gerontologisk Selskab. 
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Netop derfor kan det også være interessant at vende blikket til-
bage til den danske velfærdsstats begyndelse, hvor befolkningens 
(fremtidige) alderssammensætning første gang bliver problematise-
ret. Hvordan kan bekymringen forstås i dens historiske kontekst, og 
hvilke diskussioner har der været om befolkningens alderssammen-
sætning tidligere? Og hvis vi har været bekymrede for alderssam-
mensætningen i snart 100 år, er der så stadig grund til bekymring? 

Baggrunden for 1930’ernes „befolkningskrise“
I tiden mellem de to verdenskrige var Danmark karakteriseret ved 
store sociale reformer, som kan ses som grundlaget for det, vi i dag 
kender som velfærdsstaten – en stat, der er kendetegnet ved visse 
universelle rettigheder for dets borgere, som det historisk set sås ef-
ter Anden Verdenskrig med bl.a. indførelse af folkepension i 1957. 

I 1930’erne var nødvendigheden af sociale reformer særligt blevet 
tydelig efter den verdensomspændende økonomiske krise forår saget 
af børskrakket i USA i 1929 og den store arbejdsløshed og sociale 
uro, som viste sig flere steder i Europa. I Danmark havde den so-
cialdemokratisk- og radikale-venstre-ledede regering også i årtiet 
før forsøgt at få gennemført sociale reformer, men først efter den 
økonomiske krise havde ramt landbruget, var der flertal for gennem-
gribende forandringer. I 1933 førte dette til det berømte Kansler-
gadeforlig, hvor Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre 
lavede et forlig om den kommende Socialreform, som betød, at Ven-
stre mod visse justeringer af reformen ikke ville stemme imod den.

Socialreformen af 1933 bestod af fire love, der erstattede Fattig-
loven af 1891 og gav mulighed for dagpenge, ulykkesforsikring be-
talt af arbejdsgiverne og flere midler til sygekassen; det, man i dag 
ville kalde sygedagpenge. I alt gjorde reformen reglerne for offentlig 
støtte meget enklere og samtidig mindre beroende på individuelle 
skøn – der var nu tale om borgerrettigheder (når man opfyldte visse 
kriterier) snarere end almisser, hvilket også gjorde systemet mindre 
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stigmatiserende for modtagerne af den offentlige støtte.18 For de æl-
dre borgere, der stod uden for arbejdsmarkedet og modtog offentlig 
støtte, stillede de nye love dem bedre, men der kom samtidig også 
mere politisk opmærksomhed på denne befolkningsgruppe. 

Baggrunden for de ældre borgeres nye vilkår var en samfunds-
udvikling, der i flere årtier havde bevæget sig i retning af urbanise-
ring og dertilhørende nye boformer og sociale dynamikker. Lidt for-
simplet kan man sige, at dette for ældre borgere betød, at flertallet 
af dem ikke længere indgik i landbosamfund, hvor man som ældre 
kunne sidde i aftægt, dvs. ved generationsskifte kunne blive boende 
på den gård, man havde, og som del af prisen for at trække sig til-
bage kunne få til livets opretholdelse som del af det nye hushold. 
De sociale dynamikker og nye boformer i byerne nødvendiggjorde 
nye tiltag – og dermed også udskillelse af ældre mennesker som en 
særlig befolkningsgruppe med særlige behov. Især ældre arbejdere 
kunne i byerne have svært ved at opretholde liv og helbred pga. ned-
slidning efter et hårdt fysisk arbejdsliv. 

Der var allerede i 1891 indført love om alderdomsunderstøt-
telse og offentligt tilskud til sygekasser, som også hjalp de ældre 
borgere. Tidligere var mange af de ældre ubemidlede borgere endt 
i fattighuse eller fattiggårde sammen med andre arbejdsløse, men 
med lovene fra 1891 skulle denne befolkningsgruppe ikke længere 
blot betegnes som fattige, men som folk, der hørte til på alder-
domshjem. Derved kom de ældre fattige borgere på sin vis til at 
stå bedre end yngre fattige borgere, som med Fattigloven mistede 
borgerrettigheder såsom stemmeret, når de blev del af den offent-
lige forsorg. Socialreformen fra 1933 gjorde det til sammenligning 
sværere at miste borgerrettigheder for alle, om end fattighuse nu 
nærmere fik karakter af arbejdsanstalter, hvor man skulle arbejde 
for føden – noget, som de ældre borgere også undgik ved at blive 
placeret i en gruppe for sig. Et godt eksempel, som kan vise nogle af 

18. Dette betød dog ikke, at den nye forsorgslov gjorde helt op med den skelen mellem 
„værdigt“ og „uværdigt“ trængende, som eksisterede i Fattigloven af 1891 – der var 
tale om en forbedring, men helt afstigmatiseret blev det ikke at modtage offentlig 
støtte, hvilket det næppe heller kan siges at være i den politiske samtale om emnet 
i dag.
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de konkrete måder, love og kategoriseringer havde indvirkning på 
ældre borgeres leveforhold, er historien om De Gamles By på Nør-
rebro i København, som man kan få en malende beskrivelse af i den 
lokale historieskrivning (bl.a. på mitnorrebro.dk, den 4. nov. 2019). 

På det samfundsmæssige plan var udviklingen hen imod et større 
offentligt ansvar for de ældre i denne tidlige del af velfærdsstaten 
samtidig en bevægelse væk fra en mere lokal og filantropisk social-
hjælp. Staten sørgede for, at den nye sociale orden kunne oprethol-
des ved at overtage funktioner, som før var lagt ud i lokalsamfundet 
– som med aftægtsordningerne – eller som religiøse og/eller filantro-
piske foreninger ofte havde sørget for tidligere. Dem var der, også 
i Danmark, en del af, hvoraf Mødrehjælpen nok er en af de mest 
kendte, som på foranledning af Befolkningskommissionen (som be-
skrives nedenfor) blev lagt under staten i midten af 1930’erne. Dertil 
kom oprettelsen af offentligt støttede børnehaver, som skulle gøre 
det mere attraktivt – og praktisk muligt – for arbejdende kvinder at 
blive mødre og samtidig sikre børnenes sundhed. Et andet eksem-
pel, relateret til de ældre medborgere, er Ensomme Gamles Værn, 
som grundlagdes som filantropisk organisation i 1910 for at „bringe 
gamle mennesker ud af ensomhed, nød og isolation og berige og 
betrygge deres tilværelse“ (Andersen & Pedersen 2020, s. 13), og som 
i sin nutidige udgave fungerer som privat forskningsdrivende fond. 

De filantropiske foreninger tydeliggjorde på den ene side de be-
hov, der var for understøttelse af (i dette tilfælde) ældre i samfundet. 
På den anden side var politikerne begyndt at sætte spørgsmålstegn 
ved, om de politiske og religiøse dagsordner, som ofte fulgte med 
hjælpen fra disse foreninger, altid var i statens interesse, og om det 
i det hele taget ikke snarere burde være statens opgave at give denne 
hjælp. Med det begyndende velfærdssamfund begynder det offent-
lige system derfor gradvist at overtage initiativer som fattighjælp 
og sundhedsoplysning fra de filantropiske foreninger, hvilket sam-
tidig giver staten magt til at definere, hvilke grupper der har brug 
for hvilken hjælp, og hvornår nogen er „værdigt trængende“, som 
det hed i Fattigloven af 1891.
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Befolkningskommissionen af 1935
Med socialreformen i 1933 fik de ældre borgere som nævnt igen 
bedre vilkår for offentlig støtte og kom endnu tydeligere ind under 
statens ansvar, men samtidig var der politisk også opmærksomhed 
på de ældre borgere som en udgift for staten, hvilket de i stigende 
grad havde været siden 1891-lovene. Bekymringen gik især på, at 
den ældre del af befolkningen blev større, mens fødselstallet faldt. 
Den større andel ældre borgere blev samtidig set som del af en større 
befolkningsproblematik, som også inkluderede spørgsmål om, hvad 
man skulle gøre med unge arbejdsløse og kriminelle, kønslige og 
seksuelle minoriteter, handicappede og åndssvage. 

Befolkningssammensætningen og spørgsmålet om de ældre 
menneskers plads i velfærdssamfundet handlede med andre ord 
også om „befolkningskvalitet“; et spørgsmål, som bl.a. K.K. Steincke 
(1880-1963), der som socialdemokratisk socialminister i 1933 (og 
tidligere justitsminister) var en af drivkræfterne bag socialreformen, 
havde taget op i udgivelsen Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 1920. 
Dette værk fungerede på mange måder som forlæg for reformerne, 
samtidig med at det også slog fast, at befolkningens arvemæssige 
kvalitet var en forudsætning for et velfungerende samfund. Den hos 
Steincke eksplicitte eugeniske tilgang var på daværende tidspunkt 
et udbredt perspektiv i europæisk og amerikansk socialpolitik og 
kom med de sociale reformer til at præge socialpolitik og sundheds-
myndighedernes praksisser op igennem de næste mange årtier – for 
nogle befolkningsgrupper, fx transpersoner, helt op til 2010’erne.

Selvom de eugeniske argumenter mest fokuserede på, hvordan 
man kunne forhindre visse af de tidligere nævnte befolkningsgrup-
per i at få børn – og mere generelt om kvinders reproduktive ret-
tigheder og ønsket om at opforstre sunde børn og undgå børn af 
„dårlig kvalitet“ – så var den overordnede ramme et spørgsmål om 
statens opretholdelse i både praktisk og overført betydning, hvilket 
også handlede om den ældre del af befolkningen: Hvordan ville be-
folkningens sammensætning og „kvalitet“ ændre sig over tid – og 
hvilke muligheder havde befolkningens forskellige grupper, herun-
der de ældre medborgere, for at bidrage positivt til arbejdsstyrken 
og til samfundets moralske og kropslige renhed?
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I forlængelse af Socialreformen nedsatte SR-regeringen en Be-
folkningskommission i 1935, som havde til formål at undersøge, 
hvordan man politisk kunne opretholde befolkningens størrelse på 
en måde, der ikke gik ud over befolkningens kvalitet. Befolknings-
kommissionen havde som mål at lave en videnskabeligt anlagt sam-
fundsplanlægning og den satte særligt børnefamilier på den politi-
ske dagsorden. Som kommissionen skrev i en af dens betænkninger: 
„Et Samfunds Rigdom er dets arbejdende Medlemmer. Ved at føde 
og opdrage Børn skaber Forældrene Forudsætninger for Samfun-
dets fortsatte sunde Eksistens“ (Befolkningskommissionen 1937, s. 
4-5, citeret i Brøndum 2012, s. 33). 

Befolkningskommissionen var bl.a. inspireret af det svenske æg-
tepar Alva og Gunnar Myrdal, som havde udgivet bogen Kris i be-
folkningsfrågan i 1934. Allerede i 1935 blev bogen oversat til dansk 
af økonomen Jørgen S. Dich, der som statskonsulent i Indenrigs-
ministeriet var med til at oprette Befolkningskommissionen, som 
han også fungerede som sekretær for. Myrdal og Myrdals bog var 
ligesom Steinckes Fremtidens Forsørgelsesvæsen et socialistisk forsøg 
på at identificere de udfordringer, de skandinaviske lande havde 
fået efter industrialiseringens ændringer af sociale og økonomiske 
dynamikker, herunder også spørgsmål om „folkmaterialets kvalitet“ 
(Myrdal & Myrdal 1934, s. 11), arbejdsløshedsproblemer og familie-
politik. Den krise, som Myrdal og Myrdals bog tog udgangspunkt 
i, var udviklingen hen imod noget, vi kan genkende fra nutidens 
diskussioner: „et senilare samhälle“ (ibid., s. 102); det aldrende sam-
fund. Ifølge Myrdal og Myrdal var Sverige ligesom de andre skandi-
naviske lande et samfund, hvor befolkningens frugtbarhed dalede, 
så landet på sigt ville komme til „att fyllas av åldringar men inte av 
barn“ (ibid., s. 103).

Myrdal og Myrdal pegede selv på, at nedgangen i fødselstallet 
hang sammen med urbaniseringen og de nye vilkår i det kapitalisti-
ske produktionssamfund, som gjorde børn til en økonomisk byrde 
snarere end en hjælp og ændrede vilkårene for kvinder, så det ikke 
blev lige så attraktivt at få mange børn. Da denne samfundsudvik-
ling ikke kunne eller var ønskelig at tage tilbage, måtte man i ste-
det politisk indrette samfundet efter den nye virkelighed. Som de 
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spurgte: „(...) hur kommer det svenska folket att befolkningspoli-
tiskt ställa sig inför den fallande fruktsamheten, den allt hastigare 
sjunkande befolkningsmängden och den hotande relative avfolk-
ningen av landet?“ (ibid., s. 111).

Konsekvenserne ved det lave fødselstal ville ifølge Myrdal-parret 
gøre, at landet med tiden blev affolket, og at befolkningspres udefra 
gennem emigration og immigration på sigt ville true nationen: De 
kommende nedgangstider ville både betyde, at nationens borgere 
rejste til andre lande med bedre fremtidsudsigter, ligesom de havde 
rejst til Amerika i århundredet før, og at man ville blive nødt til at 
importere arbejdskraft udefra for at holde samfundet kørende. Det 
sidste kunne nok gå an „af kulturelle årsager“, hvis arbejdskraften 
kom fra de andre skandinaviske lande – eksempelvis ville Danmark 
ifølge Myrdal og Myrdal formentlig få en værre befolkningskrise 
end Sverige, og danskerne kunne derfor forventes at ville emigrere 
østpå (ibid., s. 109) – men det var underforstået, at det ikke ville gå 
godt, hvis denne arbejdskraft kom andre steder fra.

I en svensk kontekst fik Myrdal og Myrdals skrifter og politiske 
opråb stor indflydelse på både politikker og den offentlige  samtale, 
hvor der kom kraftigt fokus på at få svenskerne til at få flere børn. 
Som Rune Lykkeberg siden har beskrevet det i Dagbladet Infor-
mation: „’Myrdal’ blev efterfølgende en i Sverige almindelig beteg-
nelse for indsatsen for at få flere børn. Et ’Myrdal-hus’ var  lavet til 
store familier, en ’Myrdal-cykel’ var en cykel med flere sæder, og at 
’myrdale’ blev til en slangbetegnelse for forplantningsakten“ (Lykke-
berg 2018).19 

Perspektiver til i dag
Det historiske tilbageblik til 1930’ernes sociale reformer og politi-
ske diskussioner tydeliggør, i hvor høj grad den aldersmæssige be-
folkningssammensætning – hvor mange og hvor stor en andel af 
befolkningen, der anses for at være „ældre“ – har (haft) indflydelse 

19. Alva Myrdal og Gunnar Myrdal havde i det hele taget en stjernestatus i Sverige og 
fik bl.a. hver deres Nobelpris for hhv. fredsarbejde (1982) og økonomi (1974). 
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på stort set alle andre dele af samfundsindretningen. Hele statens 
fremtid blev sat på spidsen af „befolkningsproblemet“, som moti-
verede gennemgribende reformer i samfundet, hvilket igen ledte til 
det, vi i dag kender som et velfærdssamfund. 

For at opsummere: De nye sociale dynamikker, som urbanise-
ring, industrialisering og kapitalisme førte med sig i tiden op til 
1930’erne, havde indvirkning på udskillelsen af den ældre borger 
som særlig voksende gruppe og dermed også for den stigende be-
kymring for „det aldrende samfund“. Denne bekymring knyttedes 
an til hele spørgsmålet om „befolkningskvalitet“ og eugenik, som 
fik betydning for særligt behandlingen af forskellige „uønskede“ 
minoritetsgrupper i social- og sundhedspolitikken, såvel som til 
spørgs mål om familiepolitik og dertil hørende indretning af sam-
fundets institutioner.

Et paradoks, som på sin vis er indlejret i velfærdsstaten igennem 
dens tilblivelseshistorie, er, at de sociale reformer, som karakteriserer 
velfærdsstaten (og som beskrevet særligt tog fart i 1930’erne), har fået 
befolkningen til at leve længere og sundere end tidligere – hvilket i 
sagens natur gør, at bekymringen om befolkningens alderssammen-
sætning varer ved. Jo bedre leveforhold, desto længere lever borgerne, 
og jo længere de lever, desto større grund til bekymring for skæve 
alderssammensætninger og såkaldte „ældrebyrder“. Alternativet er 
selvfølgelig værre, men problematikken viser om noget, hvordan 
„den aldrende befolkning“ ikke er noget, vi skal forvente – eller øn-
ske – at kunne løsrive fra velfærdsstatens indretning eller politikker. 

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi gør med det faktum, at sta-
tens borgere bliver ældre og føder færre børn. Det er eksempelvis 
tankevækkende, at det stadigt større politiske og forskningsmæs-
sige fokus på ældre borgere og den potentielle „ældrebyrde“, som de 
fleste vestlige lande har haft fra 1980’erne frem, også fra 1980’erne 
falder sammen med øgede bekymringer for indvandring, arbejdsløs-
hed og statens fremtidige økonomiske formåen. Parallellerne mel-
lem 1930’ernes og de sidste årtiers politiske diskussioner er til at få 
øje på. 

En væsentlig forskel mellem i dag og tidligere er dog, at der er et 
langt større politisk fokus i dag på at forsøge at undgå paternalisti-
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ske og eksplicit eugeniske tiltag (selv om „kvaliteten“ af borgernes 
afkom stadig reguleres på anden måde, fx igennem prenatale scree-
ningsordninger koblet med muligheden for sen abort). En anden 
væsentlig forskel er, at den aldrende befolkning i 1930’erne blev set 
som en uundgåelig, relativt homogen befolkningsgruppe, som man 
ikke kunne gøre så meget ved andet end sikre anstændige levefor-
hold – og derfor måtte socialpolitikken primært rettes mod andre 
befolkningsgrupper. Særligt siden 1980’erne er denne formodning 
om homogenitet og uundgåelighed blevet problematiseret inden 
for aldringsforskning – og i socialpolitikker – hvor der i dag er fo-
kus på ældre borgere som en heterogen gruppe, hvor kronologisk 
alder siger meget lidt om den enkeltes kognitive og fysiologiske 
funktionsevne. 

Med andre ord: Selvom den aldrende befolkning så at sige er et 
„problem“, der er indlejret i velfærdsstaten, så er løsningsmodel-
lerne, der præsenteres i dag, måske ikke overraskende anderledes 
end for snart 100 år siden. I rapporten Det aldrende samfund 2030 
– som ligeledes var motiveret af „den forventede vækst i antallet 
af personer over 60-65 år som følge af den forudgående udvikling 
i fødselstallet, den fortsat relativt lave fertilitet og den forventede 
vækst i middellevetiden“ (Jæger et al. 2006, s. 3) – lægges der således 
særligt vægt på „udvikling af et aldersintegreret samfund, hvor den 
enkeltes samfundsmæssige rolle ikke er bestemt af den kronologiske 
alder, men af vedkommendes fysiske og psykologiske funktions-
evne“ (ibid.). Her bliver en løsning på problematikken at justere på 
de samfundsmæssige strukturer på måder, hvor de sunde og raske 
ældre borgere kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid. I rappor-
ten beskrives bestræbelsen efter ’aldersintegration’ som et bevidst 
normativt fokus, som på samme tid adresserer både udfordringer 
og muligheder ved den heterogene befolkningsgruppe. 

Det vil gå for vidt at gå ned i alle detaljerne ved denne rapport, 
men den er samtidig et godt eksempel på, hvordan „den aldrende 
befolkning“ også i dag er med til at skubbe velfærdsstatens refor-
mer i nye retninger. Diskussionerne om differentieret pensionsalder 
og større differentiering/individualisering af velfærdsydelser kræver 
strukturelle ændringer, som bringer os væk fra de universelle, alders-
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baserede velfærdsydelser, som i snart hundrede år har været et af de 
definerende træk ved velfærdsstaten. Problematikken i dag bevæger 
sig dermed på sin vis i to tilsyneladende modstridende retninger: 
for at håndtere „den aldrende befolkning“ som gruppe (baseret på 
kronologisk alder) bliver vi nødt til at fokusere på denne gruppes 
interne forskellighed (uafhængig af kronologisk alder). Og i forlæn-
gelse heraf: For at redde velfærdsstaten bliver vi nødt til at ændre de 
love, der definerede den som velfærdsstat i første omgang. 

Justeringer af velfærdsydelser som pension og andre tiltag for at 
holde ældre borgere på arbejdsmarkedet kommer formentlig ikke 
til at vende tilbage til tidligere tiders stigmatiserende vurderinger 
af, hvornår man er „værdigt trængende“, men samtidig kunne man 
godt frygte, at et samfund, der baserer sin idé om, hvornår man er en 
del af det på ens deltagelse i arbejdsmarkedet (som begrebet „alders-
integration“ gør), implicit kommer til at stille ældre borgere, handi-
cappede borgere og andre sårbare befolkningsgrupper, der ikke kan 
arbejde, udenfor samfundet. Selv om et fokus på, at ikke alle ældre 
borgere i samme kronologiske alderskategori kan og vil det samme 
– og nogle gerne vil og kan blive på arbejdsmarkedet længe – på 
mange måder giver god mening i lyset af den historiske udvikling, 
så vil der altid være en gruppe af mennesker, der ikke bidrager til 
markedsøkonomien med et plus på kontoen. Dét har også historisk 
set været en uundgåelig del af velfærdsstaten. Det store spørgsmål 
er så, hvordan vi i dag og i fremtiden kan undgå at udskille denne 
gruppe – som vi alle med tiden bliver en del af – som uønsket? Hvor-
dan kan vi bedst skabe plads til sårbarhed, skrøbelighed og en god 
alderdom for den aldrende befolkning i velfærdsstaten?

Hvor kan jeg læse mere?
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