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Et aldrende Danmark
Der er en livlig diskussion både politisk og videnska-
beligt om aldringens betydning for livsvilkår og sam-
fundsudvikling, og begreber som ældrebyrde, boomers og 
det grå guld dukker løbende op i debatten. De demogra-
fiske forandringer er store og kommer til at påvirke ud-
viklingen markant. 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 være, at antallet af ældre 
stiger både absolut og relativt, og samtidig ændres de 
ældres ønsker, behov og adfærd. Denne udvikling sker 
sammen med mange andre forandringer i samfundet: 
globalisering, migration, teknologisk udvikling, urbani-
sering, sundhedsfremskridt og ændrede familiestruktu-
rer.

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 fa-
milier 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 befolknings-
kommission for at analysere spørgsmålet. Denne dis-
kussion 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 foran-
dringer, og spørgsmålet er, om de vil få tilsvarende stor 
betydning.

De mange konsekvenser af en ændret befolkningssam-
mensætning kalder på en bred tilgang for at diskutere 
implikationerne. Det er baggrunden for en ny bog fra 
ROCKWOOL Fonden med titlen ’Et aldrende Dan-
mark’, der bidrager til denne debat med et tværviden-
skabeligt perspektiv på de samfundsmæssige konsekven-
ser af de demografiske ændringer. Fra forskellige faglige 
vinkler gives der en bred introduktion og et overblik 
over centrale aspekter knyttet til ændringer i befolk-
ningens sammensætning – både set fra et individuelt 

perspektiv og i forhold til de bredere samfundsmæssi-
ge konsekvenser og muligheder. Bogens formål er ikke 
at give et præcist svar på, hvordan et aldrende Dan-
mark kommer til at se ud, men at fremhæve nogle af de 
centrale forhold og mekanismer udløst af den aldrende 
befolkning og dermed også at give input til diskussionen 
om, hvordan aldringen kan håndteres.

I resten af dette nyhedsbrev er der fremhævet enkelte 
resultater, der blandt meget andet kan findes i bogen.
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Figur 1. Kvinder og mænds middellevetider fra 1840 til 2019: Bedste praksis med trend og dansk befolkning

Der kan blive markant flere ældre danskere 
end forventet
Vi bliver muligvis langt flere ældre danskere i 
de kommende årtier end hidtil antaget. 

Hvis danskerne fortsætter tendensen med at leve læn-
gere, er det sandsynligt, at vi bliver langt flere ældre i 
Danmark, end de officielle fremskrivninger viser. Alle-
rede i 2050 kan der være 170.000 flere ældre over 65 år 
end ventet. Det anfører professorerne James W. Vaupel 
og Jes Søgaard samt adjunkterne Marie-Pier Bergeron 
Boucher og Ilya Kashnitskyi, alle fra Dansk Demo-
grafisk Forskningscenter (CPop) på SDU, i et kapitel i 
bogen ’Et aldrende Danmark’. 

Over næsten to fulde århundreder har der internationalt 
været registreret en støt stigende levetid. Den danske 
befolknings middellevetid har i perioder været tæt på 
såkaldt ”bedste praksis”-middellevetider og i perioder 
lidt under, fordi dødeligheden i Danmark ikke er faldet i 
samme takt som dødeligheden i de lande, hvor middel-
levetiden er højest. Men hvis danskerne når op på siden 
af bedste praksis, hvilket ikke er utænkeligt, vil der blive 

markant flere ældre i Danmark, end de officielle frem-
skrivninger hidtil har vist, påpeger SDU-forskerne.

Siden de første målinger i 1840 og frem til i dag har vi 
set en stabil og lineær stigning i middellevetiden i de 
befolkninger, som fra 1840 til 2019 har haft den længste 
middellevetid – altså de såkaldte ”bedste praksis”-be-
folkninger. Dataene fremgår i figur 1.

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 
måneders ekstra levetid om året for kvinder og godt to 
en halv måned om året for mænd. Hvert år i de seneste 
180 år. 

I de seneste 25 år har danskernes middellevetider ligget 
parallelforskudt til den bedste praksis, og det er ikke 
utænkeligt, at vi med tiden igen vil nærme os bedste 
praksis, ligesom det er set tidligere. Danske kvinders 
middellevetid var 42,4 år i 1840 og 83,6 år i 2020. 
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Kilde: Beregninger gennemført af Dansk Demografisk Forskningscenter SDU, baseret på data fra The Human Mortality Database www.morality.org og fra 
historiske nationale overlevelsestavler indsamlet af Jim Oeppen.
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Catch-Up: 350.000 flere over 80 år i 2070

Danskerne bliver ældre fremover. Men hvor meget, 
vides ikke med sikkerhed. Der findes flere forskellige 
fremskrivningsmodeller. I figur 2 er angivet fremskriv-
ningen for tre modeller.

Den grønne fremskrivningsmodel er den metode, som 
DREAM-gruppen og Danmarks Statistik bruger, og 
som er den officielle fremskrivningsmetode i Danmark. 
Den røde model kaldes CoDA og bygger på en kompen-
sationsanalyse, der bruges til at forudsige de underlig-
gende dødelighedsforandringer i befolkningen over aldre 
og tid. Den tredje (lilla) hedder Catch-Up. Den fremskri-
ver restlevetiderne for danske ældre kvinder og mænd 
under den antagelse, at både kvinders og mænds restle-
vetider ved 65-årsalderen vil nå ’bedste praksis’-lande-

nes dødelighed i år 2070, sådan som det faktisk skete i ef-
terkrigsårene. 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. 

 
Figur 2 viser, hvor mange ældre danskere vi bliver i 
2070 i forhold til 2020, estimeret ud fra de tre frem-
skrivningsmodeller DREAM (grøn), CoDA (rød) og 
Catch-Up (lilla). Figuren viser i trin, år for år, alders-
grupper fra 65-årsalderen til 110-årsalderen (x-aksen), 
hvor mange flere danskere der vil være i 2070 (y-aksen) 
i de respektive aldersgrupper. Det fremgår, at faldende 
dødelighed fremover er det væsentligste parameter for 
et stigende antal ældre. Hvis vi bliver lige så gamle som 
japanerne, så bliver vi rigtigt mange danskere over 90 
år i 2070. 

Figur 2.  Hvor mange flere ældre danskere er der i 2070 i forhold til i dag (2020) ved fire forskellige fremskrivningsmodeller?

Note: De tre modeller estimerer antal ud fra 1) historiske fødselstal plus nettomigration og 2) fremtidig dødelighedsudvikling. Derudover fremgår i grå ̊ 
farve de rene kohorteeffekter, altså ̊ antallet af ældre danskere kun beregnet ud fra antal fødsler (plus lidt nettomigration) i årene 1955 til 2005, men uden at 
indregne fald i dødelighed. Antal ældre danskere ud over det grå areal skyldes faldende dødelighed.

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

Fo
rs

ke
l

70 90 110

Alder

Konstant dødsfald 2019: 134.000

80 100

DREAM:
513.000

CoDA:
538.000

Catch-Up:
896.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000



4

I tabel 2.1 opgøres de konkrete forskelle mellem frem-
skrivningsmodellerne. I Catch-Up modellen bliver der 
360.000 flere ældre danskere over 65 år i 2070, end 
man forventer i de nuværende officielle fremskrivninger 

(DREAM-modellen), og 350.000 flere ældre danskere 
over 80 år, end man forventer i de nuværende officielle 
fremskrivninger (DREAM-modellen).

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 

Fremskrivningsmetode 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. 
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IQ’en stiger hos ældre danskere
Den mentale funktion blandt ældre har udvik-
let sig positivt gennem flere årtier. Især når 
det gælder kognition (IQ), er der sket markan-
te forbedringer. Det skriver dr.med. Kaare 
Christensen, leder af Dansk Center for Ald-
ringsforskning på SDU, i bogen ’Et aldrende 
Danmark’ fra ROCKWOOL Fonden.

Ældre danskeres intelligens er over tid øget betydeligt, 
når man måler ved IQ-test. Denne udvikling ser man 
lige fra midaldrende personer til 90+-årige, og frem-
gangen flugter dermed den såkaldte ”Flynn-effekt”, 
som er et udtryk for, at IQ blandt unge gennem det 
meste af det 20. århundrede er steget fra generation til 
generation.

Forskellene mellem generationerne siden 1940 er bety-
delige i de danske data indsamlet under session for vær-
nepligtige, som det fremgår af figur 3. Hvis man har et 
højere kognitivt niveau i ungdommen, øger det chan-
cerne for et højere niveau senere i livet. Årsagerne til 
den stærkt stigende IQ skal især søges i uddannelse og 
træningen i abstrakt tænkning samt generelle livsvilkår. 

Baseret på de tilgængelige data og den hidtidige udvik-
ling er der ikke tvivl om, at de fremtidige 65-, 75- og 
85-årige i gennemsnit vil være bedre fungerende kogni-
tivt end dagens danskere i samme alder. 

Anvendeligheden af IQ-test som mål for kognitive ev-
ner er omdiskuteret, men talrige undersøgelser har do-
kumenteret, at høj IQ er forbundet med større chancer 
for sund aldring og bedre overlevelse. 

Figur 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.
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Figur 4.1.  Procentandel, der deltager i mindst en social fritidsaktivitet mindst en gang om måneden, særskilt for aldersgruppe.  
Danmark 1997-2017

Ældre er både mere aktive og mere ensomme
Ældre danskere deltager i stigende omfang 
i fritidsaktiviteter sammen med andre æl-
dre. Men flere føler sig på samme tid ensom-
me. Det konkluderer seniorforsker ved Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd (VIVE), Anna Amilon, i en analyse i 
ROCKWOOL Fondens nye bog ’Et aldrende 
Danmark’.

I perioden fra 1997 til 2017 er antallet af ældre, der 
deltager i mindst én social fritidsaktivitet minimum en 
gang om måneden, steget i de undersøgte aldersgrup-
per, dvs. 57-, 67- og 77-årige, som det fremgår af figur 
4.1.

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, men i 2017 var 

andelen, der deltog i sociale fritidsaktiviteter mindst 
en gang om måneden, omtrent 6 procentpoint højere 
blandt 67- og 77-årige (62 procent) end blandt 57-årige 
(56 procent). Undersøgelsen viser også, at deltagelsen i 
sociale fritidsaktiviteter for de 77-årige er på linje med 
deltagelsen for de 67-årige i 2012 og 2017. 

Denne stigning kan sandsynligvis forklares med, at flere 
får tid til at deltage i sociale fritidsaktiviteter efter tilba-
getrækningen fra arbejdsmarkedet. På tilsvarende vis er 
der ikke tegn på, at deltagelsen i sociale fritidsaktiviteter 
falder med stigende alder. Tværtimod er der en tendens 
til en fortsat stigning i andelen, der jævnligt deltager i 
sociale fritidsaktiviteter, fra 67-årsalderen til 77-årsalde-
ren for årgangen født i 1940. 

Tidligere forskning på baggrund af Ældredatabasen vi-
ser et lignende mønster for frivilligt arbejde. I 2017 steg 
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andelen af ældre i frivilligt arbejde markant i perioden 
fra før folkepensionen til efter – fra ca. 32 procent ved 
57-årsalderen til 39 procent i 67-årsalderen. I 1997 var 
mønstret det omvendte: Andelen af personer, der deltog 
i frivilligt arbejde, blev mindre omkring folkepensions-
alderen – fra cirka 32 procent ved 57-årsalderen til 28 
procent i 67-årsalderen. Dermed ser det ud til, at der er 
sket et skift i ældres deltagelse i både sociale fritidsakti-
viteter 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 delta-
ger, stiger fra før til efter folkepensionsalderen. 

Flere føler sig ensomme

Undersøgelser viser imidlertid samtidig, at ensomhed er 
en udbredt problematik blandt ældre, samt at ensomme 
ældre har dårligere helbred og forkortet levetid. 

I figur 4.2. fremgår 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). 

Figur 4.2.  Procentandel, der ”ofte” eller ”af og til” føler sig ensomme, selvom de egentlig har mest lyst til at være sammen med andre, 
særskilt for aldersgruppe. Danmark 1997-2017
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Mønstret i andelene, der føler sig ensomme, er markant 
anderledes end mønstret i andelene, der bor alene (vist 
i figur 4.3). Andelen af aleneboende er faldet en smule 
blandt de 67-årige og markant blandt de 77-årige i peri-
oden 1997-2017.

Den store stigning i antallet, som føler sig ensomme, 
hænger heller ikke sammen med antallet af ældre, som 
deltager i sociale fritidsaktiviteter, eller med andelene 
med hyppig kontakt til børn. Det store flertal – omtrent 
80 pct. – af danske ældre ser deres børn mindst en gang 
om ugen. Dog er andelene af ældre, der ser deres børn 
på ugentlig basis, højest for de 57-årige og (i de fleste år) 
lavest for de 77-årige. 

Det er derfor sandsynligt, at ændringer i ældres forvent-
ninger til tilværelsen eller andre normative ændringer 
på samfundsniveau kan forklare stigningen. Hvis man 
ser på, hvordan andelen, der føler sig ensomme, har 
ændret sig for 1940-årgangen, når man frem til, at an-
delene af ensomme faktisk er højere ved 57-årsalderen 
end ved 67-årsalderen. Resultatet er overraskende, idet 
andelene, der bor sammen med en partner og er på ar-
bejdsmarkedet, i gennemsnit er højere blandt de 57-åri-
ge end blandt de 67-årige.

Samlet set viser analyserne, at oplevet ensomhed ikke 
nødvendigvis 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. 

Figur 4.3.  Procentandel, der bor alene, særskilt for aldersgruppe. Danmark 1997-2017.
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