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Det danske pensionssystem skal blandt andet sikre, at ældre medborgere ikke ender i fattigdom, når de pas-
serer pensionsalderen. Denne rapport beskriver, hvor mange danske ældre der er dårligt økonomisk stillet, 
hvem de er og hvordan deres levevilkår er. 

Rapporten beskriver situationen for personer, der var 68 år eller ældre i perioden 2000-2013. Den indeholder 
bl.a. gennemgang af de økonomisk dårligt stillede ældres indkomstsammensætning, forbrug og levevilkår. 
Desuden indgår en analyse af uligheden mellem økonomisk dårligt stillede pensionister og deres jævnald-
rende.

Overordnet viser undersøgelsen, at der er relativt få økonomisk dårligt stillede pensionister. For de økono-
misk dårligt stillede pensionister er folkepensionen vigtigste indkomstkilde, men boligydelsen spiller også 
en stor rolle for deres økonomi. Analysen viser også, at særligt indvandrere fra ikke-vestlige lande er stærkt 
overrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stillede pensionister.
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FORORD 

Det danske pensionssystem har flere formål. Det skal bl.a. beskytte de 
ældre mod fattigdom, men det skal også give borgerne incitamenter til at 
arbejde så meget og så længe som muligt. Siden Fælleserklæringen, som 
blev indgået i 1987, er lønmodtagernes indbetalinger til arbejdsmarkeds-
pensioner steget væsentligt, hvilket har styrket sammenhængen mellem 
arbejdsliv og pensionsindkomst for brede grupper i samfundet. I dag er 
få pensionister økonomisk dårligt stillede, men der er stadigvæk grupper i 
det danske samfund, som har meget lave pensionsindkomster. Denne 
rapport undersøger forskellige aspekter af økonomisk dårligt stillede 
pensionisters levevilkår. Rapporten har til formål at identificere, hvilke 
grupper der har en forhøjet sandsynlighed for at være økonomisk dårligt 
stillede i alderdommen, samt at undersøge, hvilke konsekvenser det har 
for forbrug og levevilkår at være økonomisk dårligt stillet i alderdommen. 

Det danske pensionssystem er blevet reformeret i løbet af de se-
neste årtier, fx er arbejdsmarkedspensionsindbetalingerne steget, og fol-
kepensionsalderen er blevet koblet til forventet levetid. Disse reformer 
kommer til at have stor indflydelse på fremtidens pensionister, men har 
kun i mindre grad, eller slet ikke, indflydelse på de nuværende pensioni-
sters situation. De nuværende pensionisters situation afspejler dermed i 
høj grad konsekvenserne af pensionssystemet som det så ud, mens de 
nuværende pensionister var i den erhvervsaktive alder, og den kan derfor 
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kun i mindre grad anvendes til at forudsige de fremtidlige pensionisters 
situation.     

I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en følge-
gruppe, og medlemmerne takkes alle for betydningsfulde bidrag til rap-
porten. Seniorchef Michael Jørgensen fra ATP har været referee på rap-
porten, og en særlig tak rettes til ham.  

Rapporten er udarbejdet af seniorforsker cand.oecon., ph.d. An-
na Amilon, som også har været projektleder på undersøgelsen, samt tidli-
gere videnskabelig assistent cand.oecon. Anders Gade Jeppesen. 

Undersøgelsen er finansieret og iværksat på foranledning af da-
værende Social-, Børne- og Integrationsministeriet.   

København, april 2016 
AGI CSONKA 
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KAPITEL 1 

SAMMENFATNING 

 

INTRODUKTION 

Det danske pensionssystem har flere formål. Det skal bl.a. beskytte de 
ældre mod fattigdom – uanset deres arbejdsmarkedshistorik eller andre 
forhold. Men det skal også give borgerne incitamenter til at arbejde så 
meget og så længe som muligt. Siden Fælleserklæringen, som blev indgå-
et i 1987, er lønmodtagernes indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner 
steget væsentligt, hvilket har styrket sammenhængen mellem arbejdsliv 
og pensionsindkomst for brede grupper i samfundet. Derudover er pen-
sionsdækningen for grupper, der står permanent eller midlertidigt uden 
for arbejdsmarkedet, som fx arbejdsløse eller førtidspensionister, blevet 
forbedret. Men der er stadigvæk grupper, som risikerer at få meget lave 
indkomster i alderdommen. Et eksempel på en sådan gruppe er indvan-
drerne, som dels tit har en forholdsvis begrænset tilknytning til arbejds-
markedet i den erhvervsaktive alder (hvilket resulterer i lave opsparinger i 
arbejdsmarkedspensioner), og som dels sjældent har boet i Danmark i de 
40 år fra 15-65-årsalderen, som kræves for at være berettiget til fuld fol-
kepension, og som derfor kun modtager brøkpension.  
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Denne rapport har til formål at undersøge, hvilke personer der 
har de højeste risici for at være økonomisk dårligt stillede i alderdommen. 
Derudover giver rapporten et indblik i de økonomisk dårligt stillede 
ældres levevilkår, herunder deres indkomstsammensætning og deres 
forbrug i forhold til andre grupper i samfundet. Rapporten undersøger 
situationen for personer, der var 68 år eller ældre i 2000-2013. Disse 
personer udgjorde hhv. 12,3 og 13,9 pct. af danskerne i starten hhv. i 
slutningen af perioden. Det er dermed en stor, og voksende, andel af 
den danske befolkning, som udgør grundlaget for analyserne i denne 
rapport, og det er derfor centralt at undersøge deres økonomiske situa-
tion og levevilkår. De nuværende 68+-åriges situation afspejler dog i høj 
grad konsekvenserne af de regler for pensionsopsparing mv., som var 
aktuelle, mens de 68+-årige var i den erhvervsaktive alder. Pga. de re-
former, som det danske pensionssystem har gennemgået i løbet af de 
seneste årtier (fx opbyggelsen af arbejdsmarkedspensionerne og koblin-
gen mellem folkepensionsalder og gennemsnitlig forventet levetid), er 
det ikke sikkert, at de forhold, som vi beskriver her, vil gøre sig gælden-
de også for fremtidens pensionister. Man skal derfor være forsigtig med 
at udtale sig om de fremtidige pensionisters situation på basis af rappor-
tens konklusioner.     

Rapporten baserer sig på kvantitative analyser af danske regi-
sterdata samt data fra bl.a. Ældredatabasen og Forbrugsundersøgelsen. 
Undersøgelsens datagrundlag bliver beskrevet i flere detaljer i kapitel 3. 

HVAD MENER VI MED ”ØKONOMISK DÅRLIGT STILLET”? 

I denne rapport tager vi udgangspunkt i den fattigdomsdefinition, som 
ekspertudvalget om fattigdom (kaldet ”Fattigdomskommissionen” i den-
ne rapport) offentliggjorde i 2013 i rapporten En dansk fattigdomsgrænse – 
analyser og forslag til opgørelsesmetoder. Definitionen bliver forklaret i flere 
detaljer i kapitel 4, men de vigtigste aspekter er, at en person, som mod-
tager mindre end 50 pct. af den disponible, ækvivalerede medianind-
komst tre år i træk, samt har en formue på under 100.000 kr., defineres 
som fattig. Denne fattigdomsdefinition bliver siden 2015 ikke længere 
brugt af regeringen. På trods af det har vi fundet det hensigtsmæssigt at 
benytte denne tilgang til at definere de økonomisk dårligt stillede ældre 
ud fra, bl.a. fordi denne fattigdomsdefinition både inkluderer formue og 
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indkomst samt tager højde for familiesituation og historisk økonomiske 
forhold (fra tre år tilbage). De personer, som er økonomisk dårligt stille-
de i forhold til Fattigdomskommissionens definition, betegnes i denne 
rapport som ”gruppe A”.  

Det er dog svært at sætte en objektiv grænse for, hvornår en per-
son skal defineres som økonomisk dårligt stillet. For eksempel benytter 
EU en grænse på 60 pct. af medianindkomsten i sin definition af perso-
ner, der er i ”risiko for fattigdom”. For at tage højde for, at fattigdom 
kan defineres på forskellige måder, arbejder vi også med en alternativ 
fattigdomsdefinition i denne rapport. Denne bliver også beskrevet i flere 
detaljer i kapitel 4, men de vigtigste aspekter af denne definition er, at en 
person, som modtager mindre end 60 pct. af medianindkomsten i ét år 
samt har en formue på under 100.000 kr. pr. voksen i husstanden, bliver 
defineret som fattig. De personer, som er fattige i forhold til denne defi-
nition, betegnes i denne rapport som ”gruppe B”. I denne rapport bliver 
en person, som er enten i gruppe A eller i gruppe B (eller i begge grup-
per), betegnet som ”økonomisk dårligt stillet”.  

Vi fokuserer i rapporten på personer, som er 68 år eller ældre. 
Grunden er, at folkepensionsalderen har været enten 65 eller 67 år for de 
kohorter, som er med i datagrundlaget. For at sikre, at vi ikke blander 
folkepensionister med erhvervsaktive i analyserne, fokuserer vi på perso-
ner, som er 68 år eller ældre (disse personer bliver betegnet ”de 68+-
årige”). 

FÅ ER ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE   

Vi undersøger udviklingen i andelen af økonomisk dårligt stillede fra 
2000-2013. Da begge vores definitioner af økonomisk dårligt stillede ta-
ger udgangspunkt i medianindkomsten, får eventuelle fluktuationer i me-
dianindkomsten betydning for andelen af økonomisk dårligt stillede. An-
delen af personer i gruppe A er steget fra ca. 0,3 pct. i starten af perioden 
til ca. 0,5 pct. i slutningen af perioden. Som tidligere nævnt kan de lave 
andele forklares ved, at (stort set) kun personer, der ikke modtager fuld 
folkepension (såkaldte ”brøkpensionister”) havner i gruppe A. Andelen 
af personer i gruppe B fluktuerer omkring 4 pct. over hele perioden. 
Overordnet set er andelen af 68+-årige, der er økonomisk dårligt stillede, 
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altså forholdsvist lav. Andelen af personer i gruppe A er voksende, mens 
man ikke kan se en tydelig tendens for gruppe B. 

ØKONOMISK DÅRLIGT STILLET ELLER EJ – 
FOLKEPENSIONEN ER STADIGVÆK DEN VIGTIGTSTE 
INDKOMSTKILDE 

Analyserne viser, at folkepensionen er den vigtigste indkomstkilde for de 
68+-årige, uanset om de er økonomisk dårligt stillede eller ej. Imens fol-
kepensionen udgør ca. 64 pct. af indkomsten for den samlede gruppe af 
68+-årige, udgør den ca. 70 pct. af indkomsten for de økonomisk dårligt 
stillede i gruppe B.  

Arbejdsmarkeds- og private pensioner har fået endnu større be-
tydning i perioden 2000-2013. Dette gælder for både de økonomisk dår-
ligt stillede og for 68+-årige generelt. Udviklingen går dog langsommere 
for de økonomisk dårligt stillede end for den samlede gruppe af 68+-
årige. Der er dermed risiko for, at afstanden mellem de økonomisk dår-
ligt stillede ældre og øvrige ældre kommer til at vokse i fremtiden.  

Boligydelsen har meget stor betydning for personer i gruppe A – 
i 2013 udgjorde boligydelsen 21 pct. af indkomsten for denne gruppe, 
mens den kun udgjorde 6 pct. for de 68+-årige i alt. Ældrechecken udgør 
omtrent 5 pct. af indkomsten for de økonomisk dårligt stillede, men kun 
2 pct. for aldersgruppen samlet set. 

HVEM ER DE ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE? 

Vi har undersøgt, hvilke grupper i samfundet der er overrepræsenterede i 
gruppe A hhv. gruppe B, dvs. hvilke personer der har højest risiko for at 
være økonomisk dårligt stillede i alderdommen, og analyserne byder på 
få overraskelser. Indvandrere, især fra ikke-vestlige lande, er stærkt over-
repræsenterede i begge grupper, og i særdeleshed i gruppe A – denne 
gruppe indeholder 42 gange flere ikke-vestlige indvandrere, end hvad 
man ville forvente, givet det totale antal af ikke-vestlige 68+-årige indivi-
der i Danmark. Kvinder samt personer med lavt eller uoplyst uddannel-
sesniveau er også overrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stille-
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de, og det samme gælder for personer, der er ugifte eller har været skilt i 
mere end 10 år. 

Regressionsmodeller, som estimerer de forskellige variablers se-
parate påvirkning af sandsynligheden for at være økonomisk dårligt stillet 
som 68+-årig, bekræfter billedet af, at det især er det at have ikke-vestlig 
baggrund, som har betydning. Således viser modellerne, at personer med 
ikke-vestlig baggrund har 41 pct. højere sandsynlighed for at være i 
gruppe A, hhv. 23 pct. højere sandsynlighed for at være i gruppe B, når 
vi tager højde for eventuelle forskelle i andre baggrundsvariable som fx 
køn, uddannelsesniveau, civilstatus, alder og erhvervserfaring.  

UDVIKLING I ØKONOMISK ULIGHED OVER TID  

Udviklingen i antallet og andelen af økonomisk dårligt stillede ældre siger 
intet om fx eventuelle ændringer i indkomsterne hos personer, der er 
under grænseværdien for at defineres som økonomisk dårligt stillede. Vi 
har derfor beregnet tre forskellige ulighedsindikatorer samt udviklingen i 
dem fra 2000 til 2013 for at belyse flere aspekter af udviklingen for de 
økonomisk dårligt stillede ældre. Specifikt ser vi på indkomstgabet, fattig-
domsgabet og Gini-koefficienten. De eksakte definitioner af disse mål fremgår 
af kapitel 8.  

Kort fortalt måler indkomstgabet graden af fattigdom blandt de 
fattige. En stigning i dette mål betyder altså, at de dårligst stillede relativt 
set er blevet fattigere. Vores analyser viser dog, at dette mål er forholds-
vis konstant over tid.   

Fattigdomsgabet måler stort set det samme som indkomstgabet, 
men tager højde for andelen af økonomisk dårligt stillede. Det betyder, at 
en stigning i dette mål enten skyldes, at de økonomisk dårligt stillede er 
blevet relativt set fattigere, eller at andelen af økonomisk dårligt stillede er 
øget. For dette mål ser vi en stigning igennem højkonjunkturen frem til 
2008. I denne periode stiger medianindkomsten og dermed fattigdoms-
grænsen, hvorfor de 68+-åriges indkomster, som er relativt ukorrelerede 
med konjunkturen, i højere grad falder under denne grænse. Det forhold, 
at en større andel relativt set er økonomisk dårligt stillede pga. højkon-
junkturen, kan altså forklare stigningen i dette mål frem til 2008. Efter 
højkonjunkturen ses en tydelig tilbagegang, og siden 2010 har fattig-
domsgabet ligget forholdsvis konstant omkring 0,3 frem til 2013.  
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Gini-koefficienten måler graden af ulighed og er lavere blandt de 
68+-årige end for befolkningen generelt – hvilket altså viser, at den øko-
nomiske ulighed er mindre blandt de ældre end blandt de øvrige alders-
grupper. Gini-koefficienten for de 68+-årige har været forholdsvis kon-
stant fra 2000 til 2013.  

Samlet set viser analyserne af ulighedsindikatorerne dermed, at vi 
kun ser en stigning i årene op til 2008 for fattigdomsgabet, men en kon-
stant udvikling for de øvrige indikatorer. Stigningen i fattigdomsgabet 
kan forklares af, at befolkningen generelt set blev rigere i højkonjunk-
tursårene (medianindkomsterne voksede) og ikke af, at de økonomisk 
dårligt stillede pensionister blev fattigere.     

MERE GÅR TIL MAD – MINDRE TIL LUKSUS 

For at undersøge konsekvenserne af at være økonomisk dårligt stillet i 
alderdommen har vi sammenholdt forbruget blandt personerne i gruppe 
B med øvrige grupper i samfundet med udgangspunkt i Danmarks Stati-
stiks Forbrugsdatabase. I analyserne har vi fokuseret på den gennemsnit-
lige andel af det totale forbrug inden for forskellige varegrupper. Analy-
serne viser, at blandt de økonomisk dårligt stillede ligger en større andel 
af det samlede forbrug inden for fødevarer, drikkevarer, elektricitet og 
opvarmning, og en mindre andel ligger inden for fritidsudstyr, under-
holdning og rejser end for personer med højere gennemsnitlige indkom-
ster. De økonomisk dårligt stillede har også et lavere sundhedsrelateret 
forbrug og bruger bl.a. mindre på briller og tandlægebesøg. Da vi ikke 
har grund til at tro, at de økonomisk dårligt stillede har et bedre helbred 
end øvrige 68+-årige, indikerer resultaterne, at de økonomisk dårligt stil-
lede ikke har mulighed for at investere i deres helbred på lige fod med 
deres aldersfæller.  

ER LAVERE FORBRUG ET TEGN PÅ AFSAVN? 

Selv om analyserne på basis af Forbrugsdatabasen viste, at de økonomisk 
dårligt stillede har et lavere forbrug af en række goder end øvrige 68+-
årige, kan analysen ikke skelne mellem forskelle i efterspørgsel og behov, 
og vi kan dermed ikke med sikkerhed konkludere, at grupper med et la-
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vere forbrug rent faktisk oplever et reelt afsavn. Derfor analyserer vi data 
fra Ældredatabasen, hvor respondenterne bl.a. har givet deres subjektive 
vurderinger af egen økonomiske situation. Analyserne viser, at personer-
ne med de laveste indkomster i ringere grad har råd til at invitere venner 
og familie, hhv. at deltage i fritidsaktiviteter. Derudover giver de mindre 
økonomisk støtte til deres børn og børnebørn, men modtager mere. En-
delig er de mindre tilbøjelige til at vurdere, at de får den hjælp i hjemmet, 
som de har brug for, end personerne med de højeste indkomster er. 
Samlet set indikerer disse resultater, at de 68+-årige med de laveste ind-
komster i højere grad end deres aldersfæller faktisk oplever et reelt af-
savn af forholdsvis basale, om end ikke livsnødvendige, goder.         

KONKLUSION 

Denne rapport viser, at relativt få af de 68+-årige er økonomisk dårligt 
stillede i Danmark i dag. Den økonomiske ulighed er også, overordnet 
set, lille blandt de 68+-årige. Væksten i opsparingsbaserede pensionsord-
ninger, især arbejdsmarkedspensionerne, kan dog komme til at resultere i 
en mere markant polarisering blandt de ældre i fremtiden.  

Analyserne viser, at personer med lav uddannelse, fraskilte samt 
personer, der har haft en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de var 
i den erhvervsaktive alder, har en højere sandsynlighed for at være øko-
nomisk dårligt stillede end højtuddannede og gifte samt personer med 
høj tilknytning til arbejdsmarkedet. Men der er i særdeleshed én gruppe, 
som har en markant højere risiko for at være økonomisk dårligt stillet i 
alderdommen, og det er indvandrere fra ikke-vestlige lande. Denne 
gruppe har en 41 pct. højere sandsynlighed for at være i gruppe A, sam-
menholdt med etniske danskere, når vi tager højde for forskelle i civil-
stand, alder, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning mv. Den for-
højede risiko for at være økonomisk dårligt stillet blandt indvandrere fra 
ikke-vestlige lande kan forklares af, at størstedelen af indvandrerne fra 
ikke-vestlige lande kun modtager brøkpension. 

Selv om folkepensionen er den vigtigste indkomstkilde for alle 
grupper af pensionister, så spiller boligydelsen en meget stor rolle for de 
økonomisk dårligt stillede 68+-årige. Blandt pensionisterne i gruppe A 
udgør den 21 pct. af den samlede indkomst. 
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Forskellene i forbrug og i pensionisternes egen vurdering af de-
res økonomiske situation mellem ældre med lave og ældre med høje ind-
komster indikerer, at de ældste med de laveste indkomster er i risiko for 
at opleve et reelt afsavn af basale, om end ikke livsnødvendige, goder.      
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KAPITEL 2 

DET DANSKE 

PENSIONSSYSTEM SET FRA ET 

FATTIGDOMSPERSPEKTIV 

 

INTRODUKTION 

De ældres disponible indkomster er steget markant mere end andre al-
dersgruppers indkomster gennem det seneste årti, og denne udvikling 
forventes at fortsætte i de kommende år i takt med, at udbetalinger fra 
private og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger stiger (Øko-
nomi og Indenrigsministeriet, 2013). Gruppen af ældre er dog sammen-
sat af personer med meget forskellige økonomiske udgangspunkter. 
Mens en stor gruppe af ældre er, og vil være, økonomisk velstillede, vil 
der fortsat være en gruppe ældre uden arbejdsmarkedspensionsordning 
eller privat pensionsordning eller anden øvrig formue. Det er især ind-
vandrere samt personer, der har haft en ringe, eller slet ingen, tilknytning 
til arbejdsmarkedet, mens de var i den erhvervsaktive alder, såsom fx 
personer med lavt uddannelsesniveau, arbejdsløse og førtidspensionister, 
der risikerer at få meget lave indkomster som pensionister (Amilon, Rot-
ger & Jeppesen, 2014). Selv om de ældres formuer i gennemsnit er øget 
gennem det seneste årti, er den primære indkomst for pensionister sta-
digvæk overførselsindkomst. Det drejer sig især om folkepension, men 
også om en række andre supplerende offentlige ydelser som fx ældre-
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check, varme- og helbredstillæg, boligydelse mv., som man får adgang til, 
når man når folkepensionsalderen.  

Som en baggrund for de fortsatte analyser giver vi i dette kapitel 
et overblik over det danske pensionssystem samt udviklingen af dette, fra 
Fælleserklæringen blev underskrevet i 1987 og frem til 2016, med fokus 
på offentlige ydelser, som har til formål at minimere risikoen for fattig-
dom blandt ældre.  

DET DANSKE PENSIONSSYSTEM 

Det danske pensionssystem består af tre såkaldte ”søjler”: offentlige pen-
sioner (inklusive ATP), arbejdsmarkedspensioner (inklusive tjeneste-
mandspensioner) og private pensioner.  

FØRSTE SØJLE  

Den vigtigste ordning under første søjle er folkepensionen, som er en 
universel, lovfastsat ydelse, dvs. at pensionen gives til alle borgere, der 
har boet tilstrækkeligt længe i Danmark. Folkepensionen blev indført i 
1957 og er efterfølgende gennem årene blevet revideret (se fx Amilon, 
Bingley & Nielsen, 2008, for en oversigt). Folkepensionen er skattefinan-
sieret og har som sit primære formål at undgå fattigdom i alderdommen 
ved at garantere en minimumspension. Siden 1964 består folkepensionen 
af et grundbeløb og et pensionstillæg, som aftrappes i forhold til ind-
komsten. Grundbeløbet er på 72.756 kr. og bliver sat ned ved indkomster 
fra personligt arbejde på mere end 310.000 kr. (2016-satser1) om året ved 
siden af pensionen. Renter og udbetalinger fra andre pensioner tæller 
ikke med, når man opgør indkomsten, dvs. at det alene er arbejdsind-
komsten, der medfører indtægtsregulering i grundbeløbet.2 Tillægget er på 
76.788 kr. om året for enlige og 37.632 kr. om året for gifte og samle-
vende, og det modregnes alle typer af personlig indkomst som fx anden 
pensionsindkomst, renter og arbejdsindkomster. Tillægget aftrappes ved 
en indtægt på 68.400 kr. om året for enlige hhv. ved 137.300 kr. for gifte 
og samlevende.  
                                                      
1. Alle satser i dette kapitel er hentet i den offentlige sektors portal borger.dk (11. januar 2016). 
2. Siden den 1. juli 2004 er det muligt at opsætte pensionen, dvs. at udskyde folkepensionsudbetalin-

gerne og fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet, for til gengæld at blive belønnet med et pro-
centtillæg til den normale folkepension, når man helt trækker sig tilbage (Amilon, Bingley & Ni-
elsen, 2008). 
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Folkepensionsalderen er blevet justeret en række gange, siden 
folkepensionen blev indført. I starten var den 67 år for mænd og 62 år 
for kvinder, men den blev i 1984 hævet til 67 år for kvinder. I dette år 
afskaffede man også muligheden for at opsætte pensionen. Denne mu-
lighed blev genindført i 2004 for at øge tilskyndelsen til at arbejde videre 
efter den normale folkepensionsalder. I samme år blev folkepensionsal-
deren sat ned til 65 år. I sammenhæng med Velfærdsreformen i 2006 beslut-
tedes det dog, at folkepensionsalderen forhøjes gradvist med start fra 
2024, så den vil være 67 år i 2027. Tilbagetrækningsreformen i 2011 medførte, 
at disse regler fremrykkedes med fem år, så folkepensionsalderen vil bli-
ve 67 år i 2022. Folketinget vil beslutte eventuelle stigninger i folkepensi-
onsalderen hvert femte år med start fra 2015 og med 15 års varsel. I 2015 
besluttede Folketinget, at folkepensionsalderen er 68 år for personer født 
den 1. januar 1963 eller senere (dvs. beslutningen i 2015 vedrører folke-
pensionsalderen i 2030) (Folketinget, 2015). Folkepensionsalderen vil 
være afhængig af udviklingen i den gennemsnitlige levetid, og hensigten 
er, at antallet af forventede år som folkepensionist skal holdes konstant 
for alle årgange.  

Folkepensionens størrelse afgøres af antal år, man har været bo-
sat i Danmark. For at få fuld folkepension skal man have været bosat i 
Danmark i 40 år mellem 15- og 65-årsalderen. Hvis man har været bosat 
i Danmark i kortere tid, reduceres folkepensionen til den brøk, der svarer 
til andelen af tid i Danmark. Fx modtager en person, der har boet i 
Danmark i 10 år mellem 15- og 65-årsalderen, en fjerdedel af folkepensi-
onen. Den maksimale folkepension er 12.462 kr. om måneden for enlige 
og 9.199 kr. for gifte eller samlevende (2016-satser).  

ATP er en opsparingsbaseret pension, men da den også har til 
formål at give personer på overførselsindkomster en pensionsdækning 
ud over folkepensionen, regnes den med i 1. søjle.3 Alle lønmodtagere i 
Danmark indbetaler til ATP (284 kr. pr. måned i 2016), og indbetalingen 
deles mellem arbejdstager (en tredjedel) og arbejdsgiver (to tredjedele).  

For at sikre, at personer på overførselsindkomster ikke ville blive 
helt så økonomisk dårligt stillet, sammenlignet med personer i beskæfti-
gelse, blev modtagere af offentlige overførselsindkomster omfattet af 
ATP-ordningen i 1990’erne. Siden 1993 har modtagere af arbejdsløs-
hedsdagpenge og arbejdsmarkedsuddannelsesgodtgørelse samt modtage-

                                                      
3 . https://www.atp.dk/atp-som-administrator/pension-sikring/atp-livslang-pension (17. februar 

2016). 
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re af syge- og barselsdagpenge indbetalt til ATP (Jørgensen, 2007). Fra 
1997 har disse grupper indbetalt dobbelt bidrag til ATP for at kompense-
re for det forhold, at der ikke optjenes arbejdsmarkedspension under 
fravær fra arbejdsmarkedet. I 1997 blev modtagere af kontanthjælp og 
revalideringsydelse også omfattet af ATP. Samtidig fik modtagere af før-
tidspension, efterløn fra en a-kasse samt delpension mulighed for – på 
frivillig basis – at betale bidrag til ATP. Fra den 1. januar 2003 blev ind-
betalingerne gjort obligatoriske for førtidspensionister på ny ordning. Ca. 
90 pct. af aldersgruppen 18-59 år indbetaler i dag til ATP. 

Fra 1. januar 2003 fik førtidspensionister også mulighed for at 
indbetale til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (heref-
ter forkortet SUPP). Formålet med at indføre ordningen var at sikre, at 
førtidspensionisterne, i lighed med de beskæftigede, får mere at leve for 
end folkepensionen og ATP den dag, de bliver folkepensionister. Ord-
ningen gør det økonomisk fordelagtigt for (langt de fleste) førtidspensio-
nister at spare op til pension. For hver krone den førtidspensionerede 
indbetaler til ordningen, lægger staten to kroner oveni.4 Selv om SUPP er 
en fordelagtig ordning, var kun ca. 46 pct. af førtidspensionisterne i 
Danmark tilsluttet ordningen i 2013. Det er især de mest ressourcestærke 
førtidspensionister, dvs. førtidspensionister, der har et forholdsvis højt 
uddannelsesniveau, havde en høj løn før de blev førtidspensionister, har 
en høj anden pensionsopsparing, er gifte og er født i Danmark eller an-
dre mere udviklede lande, der indbetaler til SUPP (Amilon, 2011). 

ANDEN SØJLE 

Anden søjle i det danske pensionssystem er opsparingsbaserede pensi-
onsordninger, som er led i et ansættelsesforhold (dvs. arbejdsmarkeds-
pensioner og tjenestemandspensioner).5 Nogle erhvervsgrupper, som fx 
tjenestemænd og ansatte i den finansielle sektor, har haft ansættelsesrela-
terede pensionsordninger meget længe. I mange tilfælde daterer sådanne 
ordninger sig tilbage til midten af 1900-tallet. Fra slutningen af 1940’erne 
og frem blev der oprettet en række særlige pensionskasser eller pensi-
onsordninger, især for ansatte i den offentlige sektor. I slutningen af 
1960’erne var der oprettet pensionskasser for personer med videregåen-
de uddannelser og for en række grupper med korte og mellemlange ud-
                                                      
4. I 2016 er satserne for ordningen 167 kr. for førtidspensionistens vedkommende og 335 kr. fra 

staten (det er ikke muligt at indbetale et lavere eller højere beløb) (borger.dk, 11. januar 2016). 
5. Den særlige pensionsordning og den midlertidige pensionsordning er lovfastsatte, opsparingsbaserede ord-

ninger og havner derfor mellem søjle et og to.  
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dannelser i den offentlige sektor. I slutningen af 1980’erne var cirka to 
tredjedele af de beskæftigede imidlertid fortsat uden supplerende pensi-
onsdækning ud over ATP. Fælleserklæringen fra 1987 mellem den davæ-
rende regering og arbejdsmarkedets hovedorganisationer (arbejdsgiver-
organisationen DA samt lønmodtagerorganisationerne LO, FTF og AC6) 
var startskuddet til indførelsen af arbejdsmarkedspensioner for langt de 
fleste beskæftigede. Disse arbejdsmarkedspensionsordninger blev realise-
ret via overenskomstsystemet på det offentlige og det private arbejds-
marked i 1989 henholdsvis 1991. De aftalte bidragssatser var dog i be-
gyndelsen meget små, og først i 2009 er de kommet op på 12 pct. Ar-
bejdsmarkedspensionssystemet vil derfor først være fuldt modnet på 
indbetalingssiden omkring år 2050, når alle dækkede lønmodtagere har 
haft mulighed for at indbetale mindst 12 pct. af deres indkomst i hele 
deres arbejdsliv.  

Modningen af arbejdsmarkedspensionssystemet betyder, at især 
ufaglærte og faglærte vil have væsentligt større pensionsformuer og dæk-
ningsgrader i fremtiden end i dag (personer med videregående uddannel-
se og ansatte i den offentlige sektor har typisk været dækket af arbejds-
markedspensioner i meget lang tid, dvs. at arbejdsmarkedspensionssy-
stemet for denne gruppe allerede er modnet, og denne gruppe vil derfor 
ikke opleve den samme vækst i dækningsgrader og formue). 

Der er dog nogle grupper, der slet ikke eller kun i ringe grad om-
fattes af arbejdsmarkedspensioner. Det gælder fx selvstændige, personer 
på overførselsindkomster, personer ansat i brancher med lav overens-
komstdækning samt personer, der slet ikke er i beskæftigelse.   

TREDJE SØJLE 

Tredje søjle består af privattegnede, frivillige, opsparingsbaserede ord-
ninger. Private pensionsopsparinger er dog forholdsvis sjældent fore-
kommende for de økonomisk dårligt stillede ældre, som er i fokus i den-
ne rapport. I analyserne behandler vi derfor ikke private pensioner og 
arbejdsmarkedspensioner separat, men vi ser på summen af dem. 

                                                      
6. Forkortelserne står for Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), 

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), og Akademikernes Centralorganisation 
(AC). 
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OFFENTLIGE TILLÆG TIL PENSIONEN 

Ud over folkepension kan pensionister med lave indtægter få forskellige 
supplerende ydelser som ældrecheck, helbredstillæg, varmehjælp, boligydelse og 
personligt tillæg.7 Niveauet af ældrechecken og helbredstillægget afgøres af 
den personlige tillægsprocent samt formuen, niveauet af varmehjælpen 
afgøres kun af den personlige tillægsprocent, mens niveauet af det per-
sonlige tillæg afgøres ud fra en vurdering af de samlede økonomiske for-
hold.8 Dette bliver beskrevet i flere detaljer nedenfor. 

PERSONLIG TILLÆGSPROCENT 

Den personlige tillægsprocent bruges til at beregne, hvor meget den en-
kelte kan få i varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Hvis man har 
indtægter på mindre end 19.700 kr. (enlige) henholdsvis 39.000 kr. (gifte 
og samlevende) ved siden af folkepensionen og har en likvid formue på 
mindre end 82.600 kr. (alle tal er 2016-satser), er den personlige tillægs-
procent 100.9 Den personlige tillægsprocent nedtrappes med 1 procent 
for hver 487 kr., man tjener ud over 19.700 kr. (983 kr. ud over 39.000 kr. 
for gifte og samlevende). Som folkepensionist har man dog ret til et sær-
ligt bundfradrag på 60.000 kr. (2016-sats) for indtægter fra personligt 
arbejde. 

ÆLDRECHECK 

Folkepensionister kan få op til 16.600 kr. pr. år (2016-sats) i ældrecheck. 
Der skal betales skat af beløbet. Størrelsen af ældrechecken afgøres af 
den personlige tillægsprocent og størrelsen af den likvide formue. Folke-
pensionister, der ikke har boet i Danmark i mindst 40 år fra de var 15 til 
65 år, og derfor ikke modtager fuld folkepension, får deres ældrecheck 
sat tilsvarende ned.  

                                                      
7.  Alle satser og beløbsgrænser i afsnittene nedenfor stammer fra den offentlige sektors portal 

borger.dk (11. januar 2016). 
8. Ud over de supplerende ydelser, som diskuteres her, findes også andre ydelser målrettet personer i 

folkepensionsalderen. For eksempel kan folkepensionister få nedslag i ejendomsværdibeskatnin-
gen samt rabat til offentlige transportmidler og kulturtilbud. Se Økonomi- og Indenrigsministeri-
et (2013) for en mere detaljeret beskrivelse af disse ydelser samt antallet af modtagere. Helbreds-
tillæg og personlige tillæg indgår ikke i Danmarks Statistiks indkomstmål og dermed heller ikke i 
vores analyser.  

9. Personer, der har en likvid formue over grænsen på 82.600 kr., kan hverken få ældrecheck eller 
heldbredstillæg. Varmetillægget påvirkes dog ikke.  
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HELBREDSTILLÆG 

Økonomisk dårligt stillede folkepensionister kan søge om tilskud til ud-
gifter, de har på grund af problemer med deres helbred. Helbredstillæg-
get dækker op til 85 pct. af udgifterne til medicin, tandlæge, høreapparat, 
fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der 
gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Det er også muligt at 
få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som man ikke kan få 
tilskud til efter sundhedsloven. Hvis den personlige tillægsprocent er la-
vere end 100, bliver andelen af udgifterne, der gives helbredstillæg for, 
tilsvarende nedsat. Helbredstillægget indgår ikke i beregningerne i denne 
rapport pga. manglende data.  

VARMETILLÆG 

Folkepensionister kan søge varmetillæg til at dække udgifter til opvarm-
ning. Varmetillægget bliver beregnet ud fra, hvor stor varmeudgiften har 
været de seneste tre år, samt den personlige tillægsprocent. Varmetillæg-
gets størrelse påvirkes dog ikke af formue.  

BOLIGYDELSE 

Boligydelsen er på maksimalt 45.120 kr. om året (2016)10 og beregnes ud 
fra husstandens indkomst og formue, huslejens størrelse, boligens stør-
relse og antallet af beboere (Økonomi og Indenrigsministeriet, 2013). 
Der skal ikke betales skat af boligydelsen.11 For at gøre den sammenlig-
nelig med øvrige indkomster har vi bruttoficeret boligydelsen i beregnin-
gerne med en skattesats på 37,5 pct.   

PERSONLIGT TILLÆG 

Folkepensionister, der er vanskeligt stillede økonomisk, kan søge kom-
munen om et personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurde-
ring af de samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om den enkel-
te kan få et personligt tillæg. Der er ingen faste regler for det personlige 
tillægs størrelse, eller hvad et personligt tillæg kan gå til. Personlige tillæg 
indgår ikke i beregningerne i denne rapport pga. manglende data.  

                                                      
10.  Dette loft gælder dog ikke for personer, der bor i ældre- og plejeboliger.  
11. Personer under 65 år tildeles boligstøtte efter sikringsreglerne, mens personer over 64 år tildeles 

boligydelse efter de mere gunstige ydelsesregler. Det betyder, at en folkepensionist kan få væ-
sentligt større boligydelse end en person under 65 år, der har den samme indkomst, husleje, bo-
ligstørrelse mv. Derudover gives varmetillæg også kun til personer over 64 år (Økonomi og In-
denrigsministeriet, 2013). 
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ØVRIGE YDELSER MÅLRETTET PENSIONISTER 

Ud over de tillæg og ydelser, som er nævnt ovenfor, kan folkepensioni-
ster også få et særligt børnetilskud, hvis de har hjemmeboende børn un-
der 18 år. Derudover har personer over 64 år mulighed for at få et ned-
slag i ejendomsværdibeskatningen, og de kan have ret til indefrysning af 
ejendomsskatten (Økonomi og Indenrigsministeriet, 2013). Selv om dis-
se ydelser gives til et forholdsvis stort antal folkepensionister, er de af 
mindre betydning for denne rapport, som fokuserer på økonomisk dår-
ligt stillede ældre, der som oftest ikke ejer fast ejendom. Endelig har per-
soner over 64 år ret til en række rabatter, fx til offentlige transportmidler 
og kulturtilbud, gratis influenzavaccination, befordringsgodtgørelse til 
læge mv., men da det ikke er muligt at undersøge, hvem der benytter sig 
af disse ydelser, ser vi bort fra dem i denne rapport.  
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KAPITEL 3 

DATAKILDER OG 

OPGØRELSESMETODER 

 

TYPER AF DATAKILDER 

I denne undersøgelse bruger vi fire typer af datakilder: 

1. SFI’s Ældredatabase  
2. Danmark Statistiks Forbrugsundersøgelse  
3. Registerdata fra Danmarks Statistiks forskerordning  
4. Diverse pensionsformuedata. 

Herunder:  

 Pensionsformuedata indsamlet til Velfærdskommissionen  
 Pensionsformue- og pensionsrettighedsdata udleveret af ATP 
 Pensionsrettighedsoplysninger udleveret af Personalestyrelsen for 

tjenestemænd12. 

                                                      
12.  Personalestyrelsen er lagt ind under Moderniseringsstyrelsen, mens administrationen af tjeneste-

mænd er lagt ind under statens administration. 
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ÆLDREDATABASEN  

SFI’s Ældredatabase består af fire interviewrunder (1997, 2002, 2007 og 
2012). Omtrent 6.000 respondenter af fødselskohorterne 1920, 1925, 
1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955 og 1960 er blevet interviewet. Ældre-
databasen er opbygget som et panel, dvs. at samme individ interviewes 
flere gange.  

Ældredatabasen dækker over flere områder. Der er informatio-
ner om fx ældres funktionsevne og velbefindende, levevilkår, livsstil og 
arbejdsforhold.13  

I denne rapport anvender vi Ældredatabasen til at undersøge de 
68+-åriges subjektive vurderinger af en række levevilkårsforhold vedrø-
rende forbrug, bl.a. brugen af hjemmehjælp. 

FORBRUGSUNDERSØGELSEN  

Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse er en årlig stikprøveundersø-
gelse i årene 1994-2010 af ca. 0,1 pct. af Danmarks private husstande. 
Undersøgelsen opgøres på husstandsniveau, og de deltagende husstande 
registrerer deres samlede forbrug af varer og tjenesteydelser i løbet af en 
14-dages periode. Forbruget beregnes derefter som et årligt gennemsnit. 
Efter frafald varierer de årlige stikprøver fra 737 husstande til 1.473.  

Forbrugsundersøgelsen giver meget detaljerede oplysninger om 
forbrug, og vi anvender den derfor til at undersøge, i hvilken grad for-
bruget for pensionisthusstande med meget lav indkomst adskiller sig fra 
forbruget for tilsvarende husstande med større indkomst.  

REGISTERDATA 

Registerdataene fra Danmarks Statistik dækker hele befolkningen for 
perioden 1990-2013 og inkluderer oplysninger om blandt andet forskelli-
ge typer af indkomster samt baggrundsoplysninger som fx alder, civil-
stand, uddannelsesniveau, køn, tidligere arbejdsmarkedstilknytning og 
herkomst.   

                                                      
13.  Mere information om Ældredatabasen findes på http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4985 (29. 

februar 2016). 
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PENSIONSFORMUEDATA 

De pensionsformuedata, som vi anvender i denne rapport, stammer fra 
flere forskellige kilder. Velfærdskommissionen fik i forbindelse med udar-
bejdelsen af sin rapport (Velfærdskommissionen, 2006) indsamlet et da-
tasæt med oplysninger om danskernes pensionsordninger i pengeinstitut-
ter, tværgående pensionskasser og livforsikringsselskaber i slutningen af 
2003. Datasættet indeholder dermed fuldstændige oplysninger om for-
mue i arbejdsgiveradministrerede og private pensionsordninger i slutnin-
gen af 2003.14,15  

Fra ATP har vi fået adgang til pensionsrettighedsdata over ATP 
og SUPP, og fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har vi fået udleveret 
data over LD-formuerne på individniveau i slutningen af 2003. 

Vi har fået udleveret et datasæt fra Personalestyrelsen for tjene-
stemænd16 med oplysninger om tjenestemandsrettigheder.  

OPGØRELSE AF PENSIONSFORMUERNE 

Det er vigtigt, at så stor en del af pensionsporteføljen som muligt indgår i 
beskrivelsen af pensionsformuerne, da vi ellers fx risikerer at definere 
personer som økonomisk dårligt stillede, selv om de har en formue over 
grænsen på 100.000 kr. Pensionsformueoplysningerne for den periode, 
som vi analyserer i denne rapport, er ikke tilgængelige i Danmarks Stati-
stiks registre og bliver derfor beregnet ud fra andre indsamlede oplysnin-
ger. SFI har indsamlet og beregnet pensionsformuerne for de fleste af de 
ordninger, der har eksisteret i Danmark i vores analyseperiode 2000-2013. 
Nogle formuer er beregnet ud fra opgørelse af pensionsrettigheder, da 
der ikke findes et pensionsdepot – det gælder fx tjenestemandspensio-
nerne og ATP. Den største type af ordninger (de fradragsberettigede 
ordninger – kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter) har vi beregnet 
ud fra det bestandsdatasæt, som Velfærdskommissionen indsamlede i 
2003. Disse data har vi kombineret med oplysninger om løbende ind- og 
udbetalinger, som findes tilgængelige via Danmarks Statistik. Vi har der-
efter opskaleret de beregnede formuer, så beregningerne passer med ma-
krotallene. Det betyder, at vi implicit antager, at alle ordninger har den 
                                                      
14. Der mangler indberetninger for omkring 10 pct. af makroformuen, samt bonuspotentiale, som 

DREAM og SFI har imputeret (se Jørgensen, 2007).  
15.  Siden 2014 findes pensionsformuedata tilgængelige via Danmarks Statistik.  
16.  Personalestyrelsen er lagt ind under Moderniseringsstyrelsen, mens administrationen af tjeneste-

mænd er lagt ind under statens administration. 
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samme forrentning, samt at alle individer har truffet de samme valg ved-
rørende forsikringer, ægtefælledækning mv. og har de samme omkost-
ninger i forbindelse med disse. Selv om dette er stærke antagelser, har de 
sandsynligvis begrænset betydning for gruppen af økonomisk dårligt stil-
lede ældre, som pr. definition har meget små formuer. Til Velfærds-
kommissionens data har vi adderet SP- og SUPP-formuer, som vi har 
fået oplyst fra ATP. Fra ATP har vi også fået oplyst ATP-rettigheder, og 
vi har beregnet formuer baseret på disse rettigheder og tilføjet dem til 
vores formuedata. For tjenestemænd har vi også beregnet formuer base-
ret på oplysninger om skalatrin og anciennitet og tilføjet dem til data. 
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KAPITEL 4 

DEFINITION OG 

AFGRÆNSNING AF DE 

ØKONOMISK DÅRLIGT 

STILLEDE ÆLDRE 

 

INTRODUKTION 

Denne rapport giver et indblik i de økonomisk dårligt stillede ældres le-
vevilkår, herunder deres indkomstsammensætning og deres forbrug i 
forhold til andre grupper i samfundet. Udgangspunktet for definitionen 
af de økonomisk dårligt stillede ældre er den definition, som ekspertud-
valget om fattigdom (kaldet ”Fattigdomskommissionen” i denne rapport) 
offentliggjorde i 2013 i rapporten En dansk fattigdomsgrænse – analyser og 
forslag til opgørelsesmetoder (Ekspertudvalg om fattigdom, 2013). Denne fat-
tigdomsdefinition bliver ikke længere brugt af regeringen, men da den 
tager højde for en lang række centrale forhold for de ældres økonomiske 
situation, mener vi, at den stadigvæk er relevant at tage udgangspunkt i 
for at definere de økonomisk dårligt stillede ældre. 

Fattigdomskommissionens definition tager højde for følgende 
forhold:  

 at fattigdom ofte er noget, der er forbigående (få personer er fattige 
mange år i træk);  
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 at økonomien for den enkelte er tæt forbundet med familiens øko-
nomi (der er stordriftsfordele ved at være i en familie); 

 at en formue kan være en buffer imod en kortere periode med en 
lav indkomst (der bør derfor tages højde for formuer); 

 at skattesystemet og det offentlige sikkerhedsnet til en vis grad for-
søger at kompensere for en uventet indkomstnedgang (disponibel 
indkomst er mere retvisende for forbrugsmulighederne end brutto-
indkomsten). 

Fattigdomskommissionen definerede således økonomisk fattige som 
gruppen af personer, som opfylder følgende kriterier: 

1. En disponibel indkomst, der i tre på hinanden følgende år er under 
50 pct. af medianen for den disponible indkomst i befolkningen. 
Grænsen på 50 pct. af medianindkomsten er foreslået med baggrund 
i hensynet om at opnå en rimelig afgrænsning af fattigdomsgruppen, 
givet den relativt lige indkomstfordeling i Danmark, og fordi den 
underbygges af analyser af fattigdom ud fra den såkaldte budgetme-
tode. 

2. Familiens nettoformue er under 100.000 kr. pr. voksen (2010-
niveau).17,18 

3. Personen er ikke studerende eller deler husstand med studerende 
over 17 år. 

Fattigdomskommissionens definition kan dog synes lidt snæver i forhold 
til gruppen af folkepensionister, bl.a. fordi alle de, der modtager fuld fol-
kepension, pr. definition havner over fattigdomsgrænsen, da folkepensi-
onen overstiger 50 pct. af medianindkomsten (forudsat at man, som vi, 
ækvivalerer på husstandsniveau – se næste afsnit). Vi ændrer derfor på 
nogle af Fattigdomskommissionens kriterier for at se, hvordan det påvir-
ker størrelsen af gruppen af økonomisk dårligt stillede. Vi analyserer, 
hvad der sker med gruppen, når vi foretager følgende ændringer af krite-
rierne: 

                                                      
17. Vi følger Fattigdomskommissionens definition og tager udgangspunkt i en formuegrænse på 

100.000 kr. pr. voksen. Formuegrænsen er dog forholdsvis lavt sat, set i relation til fx folkepensi-
onens størrelse (149.544 kr. pr. år for enlige og 110.338 kr. pr. år for gifte eller samlevende, 
2016-satser). Vi undersøger betydningen af formue i flere detaljer i kapitel 5. 

18.  Formuegrænsen justeres med lønindeks og var 108.266 kr. i 2013. 
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 Ændrer grænsen for den disponible indkomst til 60 pct. af medianen 
i stedet for 50 pct. 

 Reducerer indkomstkravet fra en periode på tre år til ét år. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, De Økonomiske Råd, EU, OECD 
samt flere andre benytter medianindkomstmetoden, og i danske under-
søgelser anvendes oftest – i lighed med OECD – 50 pct. af medianind-
komsten som mål for at definere, hvem der er økonomisk dårligt stillet 
(Ekspertudvalget om fattigdom, 2013). EU benytter ofte en grænse på 60 
pct. af medianindkomsten i sin fattigdomsgrænse. EU benytter imidlertid 
her betegnelsen ”risiko for fattigdom” for at understrege, at der er usik-
kerhed forbundet med at konkludere ud fra denne grænse, om en person 
med en lav indkomst i ét år reelt er fattig. Heri ligger, at man ikke alene 
på baggrund af indkomst kan definere folk som fattige, men at lav ind-
komst kan gøre mennesker mere udsatte for at ende i fattigdom. Æn-
dringen af indkomstgrænsen fra 50 til 60 pct. af medianen vil betyde, at 
personer, der ”kun” modtager folkepension, ældrecheck og ATP, vil 
nærme sig fattigdomsgrænsen, og dette er grunden til, at vi synes, at det 
er interessant at undersøge personer, der falder under 60 pct. af median-
indkomsten, i flere detaljer. De Økonomiske Råd (2006) har vist, at en 
ændring af grænsen fra 50 til 60 pct. øgede andelen af personer, der faldt 
under grænsen fra 4,4 pct. til 8,9 pct. i deres opgørelser. 

Reduktionen i perioden for indkomstkravet fra tre til ét år for-
ventes ikke at have så stor betydning for størrelsen af gruppen af øko-
nomisk dårligt stillede pensionister, fordi indkomsten blandt ældre nor-
malt er mere stabil end blandt andre grupper – dog kan ophøret af rate-
pensioner samt ændringer i familiesammensætningen, fx ved dødsfald, 
have betydning i denne sammenhæng. Derudover kan tilbagetrækningen 
fra arbejdsmarkedet indebære, at færre er dårligt stillede det eller de før-
ste år som folkepensionister.  

FORMÅL MED OG BETYDNING AF ÆKVIVALEREDE 
INDKOMSTER 

Når en husstand består af mere end én person, opstår der stordriftsfor-
dele, fordi udgifter til fx husleje, varme, elektricitet mv. deles af flere per-
soner. I Danmark bliver der taget højde for disse stordriftsfordele i fol-
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kepensionen, idet folkepensionens tillæg er cirka dobbelt så stort for en-
lige pensionister som for pensionister, som er gifte eller samlevende.  

For at tage højde for de stordriftsfordele, som opstår, når et in-
divid bor sammen med én eller flere personer, ækvivalerer vi alle indkom-
ster, dvs. vi korrigerer indkomsterne for stordriftsfordele. Rent konkret 
indebærer ækvivaleringen, at alle voksne personer ud over den første 
person kun behøver en halv indkomst for at være lige så godt stillet, som 
hvis personen havde været enlig. Ækvivaleringen indebærer, at færre per-
soner, som er en del af et par, bliver defineret som økonomisk dårligt 
stillede i forhold til, hvordan det havde været, hvis vi havde anvendt et 
individperspektiv. Fx viser ATP, at andelen af de 65-årige pensionister, 
som er økonomisk dårligt stillede (ud fra ATP’s definition), er 16 pct., 
når indkomsten defineres fra et individperspektiv, men kun 3 pct., når 
indkomsten defineres ud fra et husstands- og ækvivaleringsperspektiv 
(ATP, 2015a). Vi følger Fattigdomskommissionen og anvender et hus-
standsperspektiv, dvs. ækvivalerer indkomsterne på husstandsniveau, i 
analyserne.  

DEFINITION AF ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE 
PENSIONISTER 

På basis af diskussionen ovenfor vil vi i denne rapport hovedsageligt be-
nytte os af to definitioner af økonomisk dårligt stillede. De personer, der 
lever op til kriterierne i Fattigdomskommissionens definition, kalder 
vi ”gruppe A”, mens personer med en indkomst på under 60 pct. af me-
dianindkomsten om året benævnes ”gruppe B”. For begge kategorier 
gælder det, at vi benytter Fattigdomskommissionens formuekriterium, 
der betyder, at individer i husstande med en samlet nettoformue på mere 
end 100.000 kr. (2010-niveau) pr. voksen i husstanden, ikke er med i no-
gen af grupperne. Tabel 4.1 giver en oversigt over vores definitioner. 
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TABEL 4.1 

Kriterier for at være med i gruppe A hhv. gruppe B af økonomisk dårligt stillede. 
 

Kriterier: Gruppe A Gruppe B 

Indkomstgrænse 50 pct. af medianen 60 pct. af medianen 

Antal år under indkomstgrænsen 3 år 1 år 

Formuekriterium (100.000 kr. pr. voksen) Ja Ja 

Udelader familier med studerende over 17 år Ja Ja 
 

FORSKELLE I BEREGNINGSGRUNDLAG 

Fattigdomskommissionen benyttede lovmodellens datagrundlag til be-
regning af antal personer, der er fattige ifølge dens definition. Vores be-
regninger sker på baggrund af data fra Danmarks Statistik, hvilke er an-
derledes defineret i forhold til indkomstvariable, definitionen af familie 
og flere andre af de variable, som vi benytter til at ekskludere personer 
fra beregningerne.  

Tabel 4.2 viser, hvor mange personer der defineres som økono-
misk fattige ifølge Fattigdomskommissionens beregninger på baggrund 
af data fra lovmodellen, samt ifølge SFI’s beregninger på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik. Det fremgår af tabel 4.2, at SFI’s beregnin-
ger på baggrund af data fra Danmarks Statistik resulterer i 20,4 hhv. 31,6 
pct. flere økonomisk dårligt stillede 65+-årige19 for gruppe A hhv. grup-
pe B. Til sammenligning finder Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM), 
at der i 2012 efter Fattigdomskommissionens definition er 47.500 fattige 
personer i alle aldre ved brug af data fra Danmarks Statistik. Dette svarer 
til 21 pct. flere end de 39.200 fattige personer i alle aldre, der findes ved 
brug af lovmodellen (Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2014). Vi vur-
derer dermed, at vores opgørelse falder i tråd med OIM’s beregninger. 
 

                                                      
19.  Vi inkluderer alle 65+-årige i beregningerne i tabel 4.2 for at kunne sammenligne med Fattig-

domskommissionens beregninger (som også baserer sig på de 65+-årige). 
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TABEL 4.2 

65+-årige personer i gruppe A og gruppe B af økonomisk dårligt stillede. Særskilt 

for beregning på lovmodellens data og på data fra Danmarks Statistik, samt for-

skellen. Antal og procent. 
 

Kriterier 

Fattigdomskommissio-
nens beregninger SFI's beregninger 

Antal Antal 
Afvigelse 

 i pct. 

Gruppe A 
50 pct. af median i tre år, inkl. for-

muegrænse, ekskl. studerende           3.444 
 

4.534 31,6 

Gruppe B 
60 pct. af median i ét år, inkl. for-

muegrænse, ekskl. studerende 24.597 
 

29.609 20,4 
 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

BETYDNING AF FORSKELLIGE KRITERIER 

Tabel 4.3 viser, hvor stor betydning de forskellige kriterier har for antal 
og andel af økonomisk dårligt stillede 68+-årige. I rækkerne A1-A6 be-
nytter vi indkomsten i tre år (2011-2013), mens vi i rækkerne B1-B6 be-
nytter indkomsten i ét år (2013). I rækkerne A1-A3 og B1-B3 benytter vi 
50 pct. af medianindkomsten som indkomstgrænse, mens vi i rækkerne 
A4-A6 og B4-B6 benytter 60 pct. Desuden benytter vi os i rækkerne A1, 
A4, B1 og B4 udelukkende af indkomst for at definere antallet af øko-
nomisk dårligt stillede, mens vi i de øvrige rækker desuden medtager 
formuekrav hhv. udelader husstande med studerende over 17 år. Det ses 
dog af tabellen, at dette sidstnævnte kriterium stort set er irrelevant for 
målgruppen i denne rapport, som jo meget sjældent har hjemmeboende 
børn (antallet af økonomisk dårligt stillede personer er stort set uforan-
dret ved introduktionen af kriteriet). 

Række A1 i tabel 4.3 viser antal og andel af de 68+-årige, som 
tjente under 50 pct. af medianindkomsten tre år i træk. Det fremgår, at 
dette gælder for kun 0,7 pct. af de 68+-årige i beregningsgrundlaget.20 
Det lave tal skyldes, at folkepensionen i sig selv udgør mere end 50 pct. 
af medianindkomsten, hvorfor denne definition kun fanger den meget 
marginale gruppe af de 68+-årige, der kun modtager begrænset folkepen-
sion (brøkpension). Hvis vi desuden medtager formuegrænsen på 

                                                      
20.  Beregningsgrundlaget bliver nærmere defineret i starten af kapitel 5. Kort fortalt ekskluderes dog 

husstande med manglende disponibel indkomst, husstande, hvor mindst én person er begrænset 
skattepligtig, samt husstande, hvor mindst én person blev enke(mand) i løbet af året.  
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100.000 kr. pr. voksen i husstanden, falder andelen lidt til 0,5 pct. (række 
A2). Række A3 viser andel og antal af personer, som opfylder Fattig-
domskommissionens definition, hvor vi altså ud over de tidligere pålagte 
indkomst- og formuegrænser desuden har fjernet husstande med stude-
rende over 17 år. Som tidligere noteret har dette sidstnævnte kriterium 
en begrænset effekt på målgruppen, og andelen af personer i målgruppen 
er stadigvæk 0,5 pct. eller 4.234 personer (række A3).   

I række A4 undersøger vi, hvad der sker, hvis vi i stedet define-
rer grænseværdien for den ækvivalerede disponible indkomst som 60 pct. 
af medianindkomsten. Dette medfører en kraftig stigning i antallet og 
andelen af berørte 68+-årige, som nu er 35.969 individer, hvilket svarer 
til 4.5 pct. af beregningsgrundlaget. Personer med en lav indkomst som 
pensionist, men med en stor opsparet formue, vil formentlig af de færre-
ste blive karakteriseret som værende økonomisk dårligt stillede. Formue-
kravet er også meget væsentligt for denne gruppe og fører til, at antallet 
af økonomisk dårligt stillede reduceres til 20.414 personer eller 2,5 pct. af 
beregningsgrundlaget (række A5). Som i den tidligere beregning er be-
tydningen af at fjerne familier med hjemmeboende studerende over 17 år 
marginal (række A6).     

Hvis vi i stedet definerer personer, der falder under indkomst-
grænsen i ét år (i stedet for tre år), som økonomisk dårligt stillede, stiger 
antallet af økonomisk dårligt stillede selvsagt, selv om indkomsten for 
pensionister typisk ikke fluktuerer lige så meget, som det er tilfældet for 
personer i den erhvervsaktive alder, der i højere grad falder ind og ud af 
arbejdsmarkedet. Indkomsten for pensionister er typisk relativt konstant 
over tid eller faldende, eksempelvis ved udløb af udbetaling af ratepensi-
on. Et treårigt indkomstkrav ville for pensionister derfor i højere grad 
udskyde den enkelte persons status som økonomisk dårligt stillet, end den 
ville ændre, hvem der får denne status. 

Række B1 viser, at omtrent 12.976 68+-årige, eller 1,6 pct. af be-
regningsgrundlaget, havde en indkomst under 50 pct. af medianen i 2013. 
Når vi introducerer formuekriteriet, falder disse tal til hhv. 6.941 68+-
årige og 0,9 pct. af beregningsgrundlaget (række B2). Som tidligere har 
eksklusion af familier med hjemmeboende, studerende børn over 17 år 
begrænset betydning. Når vi sætter 60 pct. af medianen som indkomst-
grænse (række B4), stiger antal og andel af økonomisk dårligt stillede væ-
sentligt til 56.797 68+-årige (7,0 pct. af beregningsgrundlaget). Når for-
muekravet introduceres, halveres antallet og andelen af økonomisk dår-
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ligt stillede (række B5). Række B6 viser definitionen af personer i gruppe 
B. Som tidligere har introduktionen af kriteriet at ekskludere familier 
med hjemmeboende studerende over 17 år begrænset betydning for mål-
gruppen. 28.280 68+-årige, 3,5 pct. af beregningsgrundlaget, er økono-
misk dårligt stillede ifølge gruppe B-definitionen.    

Konklusionen af gennemgangen i tabel 4.3 er dermed, at medi-
anindkomstgrænsen (50 pct. eller 60 pct.) har størst betydning for, hvor 
mange 68+-årige der bliver defineret som økonomisk dårligt stillede. 
Formuegrænsen samt antal af år, som indkomsten skal være lav (ét eller 
tre år), har også stor betydning for antallet af økonomisk dårligt stillede – 
selv om det varierer, hvilket kriterium der har størst betydning. Kriteriet 
at ekskludere familier med hjemmeboende studerende har marginal be-
tydning.    
 

TABEL 4.3 

Antallet og andelen af 68+-årige personer med 50 pct. hhv. 60 pct. af medianind-

komsten i 2013. Særskilt for forskellige definitioner. Antal og procent. 
 

68+-årige 

Lav indkomst i tre år: 
Andel af beregnings-

grundlaget, pct.
1 

A1 50 pct. af median 5.995 0,74 

A2 50 pct. af median, inkl. formuegrænse 4.247 0,53 

A3 
50 pct. af median, inkl. formuegrænse, ekskl. studerende 

– gruppe A 4.234 0,52 

A4 60 pct. af median 35.969 4,46 

A5 60 pct. af median, inkl. formuegrænse 20.414 2,53 

A6 60 pct. af median, inkl. formuegrænse, ekskl. studerende 20.356 2,52 

Lav indkomst i ét år: 
B1 50 pct. af median 12.976 1,61 

B2 50 pct. af median, inkl. formuegrænse 6.941 0,86 

B3 50 pct. af median, inkl. formuegrænse, ekskl. studerende 6.904 0,86 

B4 60 pct. af median 56.797 7,04 

B5 60 pct. af median, inkl. formuegrænse 28.383 3,52 

B6 
60 pct. af median, inkl. formuegrænse, ekskl. studerende 

– gruppe B 28.280 3,50 
 

1.  Beregningsgrundlaget ekskluderer husstande med manglende disponibel indkomst, husstande, hvor mindst én 

person er begrænset skattepligtig, samt husstande, hvor mindst én person blev enke(mand) i løbet af året.  

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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KAPITEL 5 

ØKONOMISK DÅRLIGT 

STILLEDE ÆLDRE – 

UDVIKLINGEN I PERIODEN 

2000-2013  

 

INTRODUKTION 

I dette afsnit analyserer vi, hvordan antallet af økonomisk dårligt stillede 
ældre, i gruppe A hhv. gruppe B, ændrer sig over tid. Vi fokuserer på 
personer, der er 68 år eller ældre (68+-årige), da disse personer vil være 
over folkepensionsalderen i alle årene i den undersøgte periode (2000-
2013). Rapporten fokuserer altså på de personer, der er pensionister i de 
år, der undersøges. På grund af fx arbejdsmarkedspensionernes opbyg-
ning og regelændringer vedrørende folkepensionsalderen kan det dog 
ikke konkluderes, at de sammenhænge, som vi beskriver her, også vil 
gøre sig gældende for fremtidens pensionister. 

I beregningerne af antallet af økonomisk dårligt stillede 68+-
årige udelader vi personer, for hvem indkomstoplysningerne ikke er ret-
visende. Det drejer sig om: 

 Husstande, hvor den beregnede ækvivalerede disponible indkomst 
mangler eller er lig nul. 

 Husstande, hvor mindst én person er blevet enke(mand) i løbet af 
året. 
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 Husstande, hvor mindst én person er begrænset skattepligtig i løbet 
af året. 

Det fremgår af tabel 5.1, at størstedelen af de personer, der er blevet 
udeladt på grund af ikke-retvisende indkomstoplysninger, er blevet ude-
ladt, fordi de i vores datagrundlag er efterlevende ægtefæller. Tabellen 
viser også, hvor mange af de udeladte personer, der har en indkomst, der 
er 60 hhv. 50 pct. under medianen (med udgangspunkt i de, ikke retvi-
sende, indkomstoplysninger, som vi har adgang til for disse personer). 
Det er sandsynligt, at en del af de udeladte er økonomisk dårligt stillede, 
men vi kan, på grund af manglende indkomstoplysninger, ikke være sikre 
på hvor mange. Disse tal kan dog tolkes som en øvre grænse for, hvor 
mange der er økonomisk dårligt stillede ud over det antal, vi ellers rap-
porterer.  
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UDVIKLING I MEDIANINDKOMSTEN 

Vi følger Fattigdomskommissionen og benytter et relativt indkomstkrite-
rie – medianindkomsten – for at definere, hvem der er økonomisk dårligt 
stillet. Dette medfører, at udviklingen i medianindkomsten i befolknin-
gen har indflydelse på, hvem der er økonomisk dårligt stillede, selv hvis 
disse personer ikke oplever en ændring i indkomst. For at udjævne vold-
somme udsving i konjunktur benytter vi os af et treårigt glidende gen-
nemsnit af medianindkomsten i beregningerne, hvorfor udviklingen til-
nærmelsesvis er konstant stigende. Det fremgår af figur 5.1, at grænse-
værdien for at være økonomisk dårligt stillet i 2000 var ca. 78.000 kr. i 
ækvivaleret disponibel indkomst. I 2013 er dette beløb 126.000 kr.  
 

FIGUR 5.1 

Indkomstgrænseværdier for at være økonomisk dårligt stillet i perioden 2000-

2013. Særskilt for økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. Kroner. 

Anm.: Den højre akse viser udviklingen i det lønindeks, som vi har regnet med, i procent i perioden. Gruppe A = økonomisk 

dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, se kapitel 4.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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UDVIKLINGEN I ANDELEN AF ØKONOMISK DÅRLIGT 
STILLEDE 68+-ÅRIGE I PERIODEN 2000-2013 

Andelen af 68+-årige i gruppe B varierer betragteligt i perioden. Således 
fremgår det af figur 5.2, at denne andel var oppe på 5,0 pct. i 2000 og 
2008 og nede på omtrent 3,5 pct. i 2004, 2010 og i 2013. Det høje niveau 
i årene op til 2008 hænger sammen med højkonjunkturen i disse år, idet 
medianindkomsten stiger i perioder med højkonjunktur og falder i peri-
oder med lavkonjunktur. Indkomsten for de 68+-årige er i mindre grad 
en funktion af konjunktursvingninger, dvs. at fleres indkomster falder 
under medianindkomsten i perioder med højkonjunktur.   

 

FIGUR 5.2 

Andelen af 68+-årige personer blandt økonomisk dårligt stillede. Særskilt for 

økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 2000-2013. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.   

Andelen af 68+-årige i gruppe A er på mindre end 1 pct. i hele perioden. 
Tendensen for denne andel er en mere jævn stigning fra 0,3 pct. i 2000 til 
0,5 pct. i 2013.21 Da en fuld folkepension i sig selv vil udgøre mere end 
50 pct. af medianindkomsten, udgøres gruppe A hovedsageligt af perso-
                                                      
21.  I relative tal stiger andelen af personer i gruppe A med omtrent 67 pct., mens den relative stig-

ning i gruppe B er omtrent 30 pct.  
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ner med brøkpension. Den observerede stigning hænger dermed for-
mentlig sammen med en stigning i andelen af brøkpensionister. 

SAMMENHÆNG MELLEM INDKOMST, FORMUE OG ANDELEN 
AF ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE 

Som beskrevet i tabel 4.3 medfører formuekravet (dvs. at en person ikke 
defineres som økonomisk dårligt stillet, hvis formuen pr. voksen i hus-
standen er 100.000 kr. eller mere) omtrent en halvering af antallet af 
økonomisk dårligt stillede 68+-årige. For at se, i hvilken grad denne ned-
gang i antallet af økonomisk dårligt stillede afhænger af den eksplicitte 
formuegrænse på 100.000 kr. pr. voksent husstandsmedlem (i 2010-
kroner), har vi beregnet andelen af personer inden for forskellige for-
mueintervaller (i denne opgørelse er formuekriteriet ikke benyttet i opde-
lingen af personer i de tre indkomstkategorier). Den benyttede formue-
variabel indbefatter den samlede nettoformue, dog ekskl. pensionsfor-
mue, bil, lystbåd, kontantbeholdning og lagerbeholdning i egen virksom-
hed. Resultaterne fremgår af figur 5.3 og viser, at der er en tydelig sam-
menhæng mellem indkomst og formue, selv om der også er betydelige 
udsving. Således har gruppen med den største indkomst også størst andel 
personer med stor formue, men alle indkomstgrupper har en betragtelig 
andel personer med store formuer. Det fremgår, at 46 pct. af de 68+-
årige i gruppe B (når vi har set bort fra formuekravet ved definitionen af 
gruppen) har en nettoformue under 100.000, mens 11 pct. af denne 
gruppe har en nettoformue på mere end 1 mio. kr. 20 pct. har en formue 
i intervallet 200.000-500.000 kr. Figur 5.3 illustrerer dermed væsentlighe-
den i at medtage formuekriteriet i definitionerne af at være økonomisk 
dårligt stillet, idet de færreste vil kalde en person med 1 mio. kr. i netto-
formue økonomisk dårligt stillet – uanset hvor lidt man måtte tjene i det 
pågældende år. Samtidig viser figuren, at en mindre forøgelse af formue-
kriteriet til eksempelvis 200.000 kr. kun ville have en mindre effekt på 
andelen af personer, der ville blive defineret som økonomisk dårligt stil-
lede. 
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FIGUR 5.3 

68-+årige fordelt efter nettoformue. Særskilt for alle 68+-årige samt for økono-

misk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. Procent. 

Anm.: I denne figur anvendes ækvivaleret nettoformue pr. person. Vi har set bort fra formuekravet, da vi definerede gruppe 

A og gruppe B i denne figur.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

Nettoformuen indeholder både likvide og ikke-likvide midler som ek-
sempelvis friværdi i egen bolig. I nogle tilfælde kan det være muligt at 
optage lån i denne og derved frigøre midler til forbrug, men dette vil ikke 
være tilfældet for alle. Derudover viser Ekspertudvalget om ejendoms-
vurdering (2014), at de ejendomsvurderingsdata fra SKAT, som vi tager 
udgangspunkt i her, rammer skævt i forholdsvis høj grad.22 Vi har derfor 
undersøgt, hvordan formuen fordeler sig, når vi ekskluderer friværdien 
og i stedet kun inkluderer indestående i pengeinstitutter, obligationer, 
aktier og pantebreve i depot i vores formuedefinition. Det fremgår af 
figur 5.4, at flere har små formuer, og væsentligt færre har store formuer, 
når vi bortser fra friværdien. Mønsteret er dog det samme som i figur 5.3 
for den samlede nettoformue, og hhv. 50 og 74 pct. af de økonomisk 
dårligt stillede 68+-årige i gruppe A hhv. gruppe B har således mindre 
end 100.000 kr. i formue, når vi ekskluderer friværdien. 
                                                      
22.  For parcelhuse ligger fx kun 62,9 pct. af vurderingerne inden for +/- 20 pct. af handelsprisen 

(Ekspertudvalg om ejendomsvurdering, 2014).  
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FIGUR 5.4 

68+-årige fordelt efter nettoformue eksklusive friværdi. Særskilt for alle 68+-

årige samt for økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. Procent. 

Anm.: I denne figur anvendes ækvivaleret bankindestående. Formuen inkluderer indestående i pengeinstitutter, obligatio-

ner, aktier og pantebreve i depot. Vi har bortset fra formuekravet, da vi definerede gruppe A og gruppe B i denne 

figur. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

FORMUESAMMENSÆTNING 

Vi har fundet, at formuekriteriet spiller en væsentlig rolle i definitionen af 
de økonomisk dårligt stillede – både fordi det har en stor betydning for 
fortolkningen af at være økonomisk dårligt stillet, og fordi kriteriet har 
stor indflydelse på, hvor mange personer der bliver defineret som væ-
rende økonomisk dårligt stillede. Vi har derfor set nærmere på, hvordan 
formuen er sammensat, og hvor mange personer der vil blive defineret 
som økonomisk dårligt stillede, hvis vi benytter forskellige typer af for-
mue til formuekriteriet. 

Vi har delt nettoformuen op i tre kategorier: 1) friværdi i egen 
bolig, defineret som boligens værdi fratrukket samlede passiver,23 2) kon-
                                                      
23.  Værdien af andelsboliger opgøres ikke i Danmarks Statistiks data, men den optagede gæld deri 

gør. Altså vil der være personer i vores data med store negative nettoformuer, der måske faktisk 
har en friværdi i deres bolig.  
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tant/restformue, defineret som nettoformuen ud over friværdi i egen 
bolig, og 3) pensionsformue. I figur 5.5 illustrerer vi sammenhængen, 
hvor de tre formuer er lagt sammen.  

Pensionsformuen er dermed givet ved forskellen fra den øverste 
linje til den midterste.24 X-aksen er givet ved en rangordnet gruppering af 
de 68+-årige, hvor 1 er percentilen med lavest samlet formue, mens 100 
er percentilen med størst formue (figuren er dog skåret ved 81-
percentilen). 

 

FIGUR 5.5 

Niveau af den samlede formue pr. percentil formuestørrelse for 68+-årige. Sær-

skilt for typer af formue. 1.000 kroner. 

Anm.: Vi har fratrukket 40 pct. fra pensionsformuen for at tage højde for beskatning. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata samt pensionsformuedata. 

Grundet de store forskelle i niveauet af formuens størrelse kan det være 
svært at gennemskue sammensætningen i ovenstående figur. I figur 5.6 præ-
senterer vi de samme tal, men skaleret til at summe til 100 for hver for-
muepercentil. Vi præsenterer kun sammensætningen for de formueper-
centiler, der har en positiv nettoformue. Det fremgår, at pensionens an-
del af den samlede formue er nogenlunde konstant for alle niveauer af 
samlet formue. De laveste formuepercentiler har ingen friværdi i egen 
bolig, men denne andel stiger frem mod de midterste formuedeciler. 

                                                      
24.  Vi har trukket 40 pct. fra pensionsformuen for at tage højde for beskatning.  
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FIGUR 5.6 

68+-åriges formue fordelt efter formuetype. Procent. 

Anm.: Vi har fratrukket 40 pct. fra pensionsformuen for at tage højde for beskatning. Kontantformue er defineret som 

nettoformuen ud over friværdi i egen bolig. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og pensionsformuedata. 

PENSIONSUDBETALINGERNES SAMMENSÆTNING  

I dette afsnit viser vi, hvordan indkomsten har været sammensat af ind-
komstkomponenterne folkepension, ATP og SP,25 tjenestemandspensio-
ner, private pensioner og arbejdsmarkedspensioner, boligydelse og æl-
drecheck i perioden 2007-2013 for de økonomisk dårligt stillede 68+-
årige, sammenholdt med andre pensionister.26 Da boligydelsen er skatte-
fri, mens der skal betales skat af de øvrige indkomstkomponenter, har vi 
bruttoficeret boligydelsen med en skattesats på 37,5 pct.27 Vi har opgjort 
indkomstsammensætningen samlet for gruppen af 68+-årige samt sepa-
rat for køn. Desuden har vi opgjort indkomstandelene separat for gruppe 
A og B. 

Figur 5.7 viser sammensætningen af pensionsudbetalingerne i 
2013 for hele populationen af 68+-årige og for de økonomisk dårligt stil-
                                                      
25.  SP blev afskaffet i 2009 og midlerne udbetalt. SP indgår dermed kun i pensionsudbetalingerne 

for årene 2007-2008 i analyserne i dette kapitel. 
26. Vi har kun data for ældrechecken fra 2007, og derfor fokuserer vi på perioden 2007-2013 i dette 

afsnit.  
27.  Vi bruger denne skattesats efter drøftelser i projektets følgegruppe.  
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lede i gruppe A og gruppe B. Det fremgår, at folkepensionen i gennem-
snit udgør 64 pct. for hele aldersgruppen, mens arbejdsmarkedspensio-
ner og private pensioner samt tjenestemandspensioner udgør hhv. 14 og 
8 pct. For de økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B udgør 
folkepensionen derimod hhv. 68 og 70 pct. Grunden til den forholdsvis 
lave andel i gruppe A er, at mange i denne gruppe kun modtager brøk-
pension. Ældrechecken udgør omtrent 5 pct. af indkomsten for perso-
nerne i gruppe A og gruppe B, men kun knap 2 pct. for aldersgruppen 
samlet set. Boligydelsen har meget stor betydning for de økonomisk dår-
ligt stillede i gruppe A, for hvilke den udgør 21 pct. af den samlede ind-
komst. Dette kan sammenlignes med, at den kun udgør knap 6 pct. for 
gruppen af 68+-årige samlet set.28  

 

FIGUR 5.7 

Pensionsudbetalinger fordelt efter type. Særskilt for alle 68+-årige og for økono-

misk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 2013. Procent. 

Anm. SP står for den Særlige Pensionsordning. Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens 

definition. Gruppe B = alternativ definition, se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

                                                      
28.  Over 95 pct. af de husstande, som modtager boligydelse, er lejerhusstande. Boligydelse kan dog 

også gives til ejere og andelshavere, dog som lån (ATP, 2015b).   
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Vi har også undersøgt udviklingen i pensionssammensætningen for de 
samme tre grupper. Vi har beregnet de årlige andele af indkomsten, som 
udgøres af arbejdsmarkedspensioner i perioden 2007-2013 separat for 
alle 68+-årige samt for gruppe A og gruppe B. Det fremgår, at arbejds-
markedspensioner udgør omtrent 12 pct. af de samlede pensionsudbeta-
linger i 2007 og godt 14 pct. i 2013 for gruppen af 68+-årige i alt. Blandt 
de økonomisk dårligt stillede vokser andelen også, men fra et væsentligt 
lavere niveau: fra knap 1 pct. i 2007 til omtrent 2 pct. i 2013. For de 
økonomisk dårligt stillede i gruppe A kan vi faktisk se en lille tilbagegang 
i andelen af indkomsten, som udgøres af arbejdsmarkedspensioner og 
private pensioner for de sidste to år af perioden. Resultatet indikerer 
dermed, at de økonomisk dårligt stillede risikerer at falde endnu mere 
bagud økonomisk, sammenholdt med den samlede gruppe af 68+-årige.   

 

FIGUR 5.8 

Arbejdsmarkedspensioner og private pensioners andel af den samlede pensions-

udbetaling. Særskilt for alle 68+-årige og for økonomisk dårligt stillede i gruppe A 

og gruppe B. 2000-2013. Procent. 

Anm. Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

Vi har beregnet sammensætningen af pensionsudbetalinger for hhv. 
mænd og kvinder for alle 68+-årige samt for 68+-årige i hhv. gruppe A 
og gruppe B. Det fremgår af figur 5.9, at folkepensionen i 2013 i gen-
nemsnit udgør 64 pct. for kvinder og 62 pct. for mænd. Private pensio-
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ner og arbejdsmarkedspensioner udgør 13 pct. for kvinder og 16 pct. for 
mænd, mens der kun er minimale kønsforskelle i ATP og tjeneste-
mandspensioner. Også blandt de økonomisk dårligt stillede udgør private 
pensioner og arbejdsmarkedspensioner en større del af indkomsten for 
mænd end for kvinder. ATP har også større betydning for mænd end for 
kvinder blandt de økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 
Boligydelsen udgør hele 24 pct. af indkomsten blandt kvinder i gruppe A. 
Dette kan sammenlignes med, at boligydelsen udgør 7 pct. af indkom-
sten for kvinder i aldersgruppen samlet set. 

 

FIGUR 5.9 

Pensionsudbetalinger fordelt efter type. Særskilt for alle 68+-årige og for økono-

misk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B samt for køn. 2013. Procent. 

Anm. SP står for den Særlige Pensionsordning. Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens 

definition. Gruppe B = alternativ definition, se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

I figur 5.10 viser vi udviklingen i de private pensioner og arbejdsmar-
kedspensionernes andel af pensionsindkomsten særskilt for køn for alle 
68+-årige, samt for 68+-årige i gruppe B. Mænd får en større del af deres 
pensionsindkomster fra private pensioner eller arbejdsmarkedspensioner 
i begge grupper, men kønsforskellene er meget mindre blandt de øko-
nomisk dårligt stillede end i gruppen af 68+-årige i alt. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alle Gruppe A Gruppe B Alle Gruppe A Gruppe B

Kvinder Mænd

P
ro

c
e

n
t 

Arbejdsmarkedspension og privat pension Tjenestemanspension

ATP Boligydelse

Ældrecheck Folkepension



50 

FIGUR 5.10 

Arbejdsmarkedspensioner og private pensioners andel af den samlede pensions-

udbetaling. Særskilt for alle 68+-årige og for økonomisk dårligt stillede i gruppe B 

samt for køn. 2007-2013. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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KAPITEL 6 

BESKRIVELSE AF DE 

ØKONOMISK DÅRLIGT 

STILLEDE ÆLDRE 

 

INTRODUKTION 

I dette kapitel undersøger vi demografiske forskelle mellem gruppe A, 
gruppe B og alle 68+-årige, samt udviklingen i disse forskelle i perioden 
2000-2013. 

ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE ÆLDRE OG KØN 

På grund af kvinders generelt højere levealder er der lidt flere kvinder 
end mænd blandt de 68+-årige. Det fremgår af figur 6.1, at kvinderne 
dog er yderligere overrepræsenterede i gruppe A og gruppe B. Således er 
56 pct. af alle 68+-årige kvinder, mens 61 pct. hhv. 62 pct. af personerne 
i gruppe A hhv. gruppe B er kvinder. 
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FIGUR 6.1 

68+-årige fordelt efter køn. Særskilt for alle 68+-årige og for økonomisk dårligt 

stillede i gruppe A og gruppe B. 2013. Procent.  

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

FIGUR 6.2 

Andelen af 68+-årige blandt økonomisk dårligt stillede. Særskilt for økonomisk 

dårligt stillede i gruppe A og gruppe B samt for køn. 2000-2013. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Når vi ser på udviklingen i frekvensen af 68+-årige i gruppe A og gruppe 
B, opdelt på køn, finder vi en relativt stabil forskel i andelen af økono-
misk dårligt stillede i omegnen af 1 procentpoint. I 2000 er 5,6 pct. af 
kvinderne i gruppe B, mens det gælder for 4,1 pct. af mændene. Forskel-
len mindskes en smule frem til 2013, hvor disse andele er på hhv. 3,9 pct. 
og 3,0 pct. Denne mindskning i kønsforskelle kan forklares af kvindernes 
tiltagende tilknytning til arbejdsmarkedet. 

ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE ÆLDRE OG ETNICITET 

Det fremgår af figur 6.3, at 96 pct. af de 68+-årige er etnisk danske. Med 
84 pct. er de etnisk danske underrepræsenterede i gruppe B i forhold til 
blandt 68+-årige generelt. Blandt de 68+-årige, der er i gruppe A, er kun 
en tredjedel etnisk danske, mens personer med ikke-vestlig baggrund 
udgør hele 42 pct. Da denne befolkningsgruppe kun udgør 1 pct. af den 
samlede gruppe af 68+-årige, er personer med ikke-vestlig baggrund 
dermed overrepræsenteret i gruppe A med en faktor 42. Grunden til 
overrepræsentationen af personer, der har en anden etnisk baggrund end 
dansk blandt de økonomisk dårligt stillede, skyldes sandsynligvis, at per-
soner, der har boet i Danmark i mindre end 40 år fra 15-65 årsalderen, 
kun modtager brøkpension.  

Den store forskel i andelen af økonomisk dårligt stillede 68+-
årige opgjort separat for etnisk baggrund, fremgår også af figur 6.4. Såle-
des er mellem 42 og 53 pct. af 68+-årige indvandrere fra ikke-vestlige 
lande i gruppe B i hvert år af perioden. Det ser dog ud til, at andelen af 
68+-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande er aftagende for de sidste år 
af perioden, dvs. at en mindre andel af de ikke-vestlige indvandrere er 
økonomisk dårligt stillede i 2013 end i 2000. Andelen af danskere hhv. 
vestlige indvandrere, der er økonomisk dårligt stillede, er forholdsvis 
konstant.   
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FIGUR 6.3 

68+-årige fordelt efter etnisk baggrund. Særskilt for alle 68+-årige og for økono-

misk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. Procent. 

Anm.:  Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

FIGUR 6.4 

Andelen af 68+-årige blandt økonomisk dårligt stillede i gruppe B. Særskilt for 

etnisk baggrund. 2000-2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE ÆLDRE OG 
UDDANNELSESNIVEAU 

Vi forventer, at uddannelsesniveau og den økonomiske situation som 
pensionist er meget stærkt korrelerede, idet højere uddannede personer 
typisk har en højere deltagelse på arbejdsmarkedet og en højere løn. 
Desuden har arbejdsmarkedspensionerne været tidligere udbredt i sekto-
rer med en højere andel af højtuddannet arbejdskraft. Det fremgår af 
figur 6.5, at mens 43 pct. af de 68+-årige har grundskolen som højeste 
fuldførte uddannelse, er dette tilfældet for 54 pct. af personerne i gruppe 
B. For personer i gruppe A er uddannelsesniveauet uoplyst for 63 pct. 
Det tilsvarende tal for alle 68+-årige er 5 pct. Igen kan dette resultat for-
klares af den høje andel af indvandrere blandt personerne i gruppe A. 
Omvendt gælder det, som forventet, at personer med en høj uddannelse 
er underrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stillede. Mindre end 
én procent af personerne i gruppe A hhv. gruppe B har en lang videregå-
ende uddannelse. Blandt de 68+-årige i alt har 5 pct. en lang videregåen-
de uddannelse.   

 

FIGUR 6.5 

68+-årige fordelt efter uddannelsesniveau. Særskilt for alle 68+-årige og for øko-

nomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 2013. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Grundskole Erhvervsudd.
eller

gymnasial
uddannelse

Kort
videregående
uddannelse

Mellemlang
videregående
uddannelse

Lang
videregående
uddannelse

Uoplyst

P
ro

c
e

n
t 

Alle Gruppe A Gruppe B



56 

Det fremgår af figur 6.6, at mindre end 1 pct. af 68+-årige med en vide-
regående uddannelse (både kort-mellemlang og lang videregående ud-
dannelse) er i gruppe B i hvert år i perioden 2000-2013. Til sammenlig-
ning er disse tal mellem 1,5 pct. og 3,5 pct. for personer med en er-
hvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. I samme periode er omtrent 4-5 
pct. af alle personer med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse i 
gruppe B. For alle disse grupper gælder det, at perioden er karakteriseret 
ved en svag stigning fra 2004 til 2008. Derefter falder andelene i 2009 og 
2010 for midlertidigt at stige igen i 2011-2012, mens et lille fald ses i 
2013. Andelen af 68+-årige i gruppe B med ukendt uddannelse stiger 
markant i perioden, fra 8 pct. i 2002 til 16 pct. i 2013. Denne gruppe ud-
gøres fortrinsvis af indvandrere, og det afspejler dermed de tendenser, 
der blev afdækket i de foregående figurer. 
 

FIGUR 6.6 

Andelen af 68+-årige blandt økonomisk dårligt stillede i gruppe B. Særskilt for 

højeste fuldførte uddannelser. 2000-2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

Det er muligt, at fravær af uddannelse påvirker risikoen for at være øko-
nomisk dårligt stillet gennem valg af partner, viden om økonomi og an-
dre mekanismer, men den stærkeste mekanisme er højst sandsynligt er-
hvervsfrekvens og løn. Vi har undersøgt den direkte sammenhæng mel-
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lem erhvervsfrekvens29 og sandsynligheden for at være økonomisk dår-
ligt stillet som 68-årig i 2013. Her fokuserer vi altså udelukkende på én 
enkelt kohorte. Grunden er, at oplysningerne om erhvervserfaring er til-
gængelige fra 1980 og fremad, hvilket betyder, at ældre kohorter ville få 
en kortere del af deres arbejdsliv med i beregningerne end yngre kohor-
ter. I figur 6.7 har vi opdelt de personer, der fyldte 68 år i 2013, i fire lige 
store grupper efter deres erhvervserfaring. Første kvartil er de personer, 
der har deltaget mindst på arbejdsmarkedet, mens fjerde kvartil har del-
taget mest. Det fremgår, at de 68+-årige i gruppe B – og i endnu større 
udstrækning de 68+-årige i gruppe A – er overrepræsenterede i første 
kvartil og dermed har deltaget mindre på arbejdsmarkedet end alders-
gruppen generelt. Som forventet er altså 68-årige med en lav grad af tid-
ligere arbejdsmarkedstilknytning overrepræsenterede blandt de økono-
misk dårligt stillede.   

 

FIGUR 6.7 

68-årige fordelt efter grad af tidligere arbejdsmarkedstilknytning (i kvartiler). 

Særskilt for alle 68-årige og for økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 

2013. Procent. 

Anm.: I tabellen indgår personer, der fyldte 68 år i 2013. Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommis-

sionens definition. Gruppe B = alternativ definition, se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
                                                      
29.  Oplysningerne om erhvervserfaring i Danmarks Statistiks register baserer sig på indbetalinger til 

ATP. Selvstændige indbetaler med få undtagelser ikke til ATP. Dermed er erhvervserfaring som 
selvstændig ikke med i opgørelsen.  
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ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE ÆLDRE OG 
FAMILIESAMMENSÆTNING 

Det fremgår af figur 6.8, at de 68+-årige, der har været gift i mere end 20 
år, er underrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stillede. Modsat 
er personer, der er ugifte, eller har været skilt eller enke(-mænd) i mere 
end 10 år, overrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stillede.30 

Det fremgår af figur 6.9, at udviklingen i antallet af økonomisk 
dårligt stillede ældre forløber nogenlunde parallelt for de forskellige fami-
lietyper. Omtrent 2-3 pct. af de personer, der har været gift i mere end 20 
år, og mellem 4-5 pct. af dem, der har været enke(-mænd) i mindre end 
10 år, er i gruppe B. Omtrent 7-9 pct. af de personer, der er blevet skilt, 
er i gruppe B. 
 

FIGUR 6.8 

68+-årige fordelt efter familietype. Særskilt for alle 68+-årige og for økonomisk 

dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

                                                      
30.  Det er muligt, at kohorteeffekter påvirker resultaterne i figur 6.8, da de ældste blandt de 68+-

årige har en højere sandsynlighed for at være fx enker eller enkemænd. Vi har derfor undersøgt 
familiesammensætningen for personer, der var 68 år i 2013. Konklusionerne er dog uændrede, 
dvs. at personer, der har været gift, er underrepræsenterede, og skilte og enker er overrepræsen-
terede blandt de økonomisk dårligt stillede 68-årige. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ugift Gift i mere
end 20 år

Gift i mindre
end 20 år

Enke i mere
end 10 år

Enke i
mindre end

10 år

Skilt i mere
end 10 år

Skilt i
mindre end

10 år

P
ro

c
e

n
t 

Alle Gruppe A Gruppe B



 

59 

FIGUR 6.9 

Andelen af 68+-årige blandt økonomisk dårligt stillede i gruppe B. Særskilt for 

familietyper. 2000–2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

Vi har også undersøgt sammenhængen mellem størrelsen på husstandene 
og risikoen for at være økonomisk dårligt stillet. Det fremgår af figur 
6.10, at mellem 2 og 3 pct. af de 68+-årige, der bor i husstande bestående 
af to personer, er i gruppe B, mens den tilsvarende andel er mellem 5 og 
9 pct. for de 68+-årige, der bor alene eller i en husstand bestående af 
flere end to personer. I 2013 var omtrent 6 pct. af de 68+-årige, der bor 
alene eller i en husstand bestående af flere end to personer, i gruppe B. 

Vi har også beregnet fordelingen af husstandsstørrelser for hhv. 
alle 68+-årige og de 68+-årige i gruppe A hhv. gruppe B. Det fremgår af 
figur 6.11, at de økonomisk dårligt stillede er overrepræsenterede blandt 
enlige.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
ro

c
e

n
t 

Ugift Gift i mere end 20 år
Gift i mindre end 20 år Enke i mere end 10 år
Enke i mindre end 10 år Skilt i mere end 10 år
Skilt i mindre end 10 år



60 

FIGUR 6.10 

Andelen af 68+-årige blandt økonomisk dårligt stillede i gruppe B. Særskilt for 

husstandsstørrelse. 2000-2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

FIGUR 6.11 

68+-årige fordelt efter husstandsstørrelse. Særskilt for alle 68+-årige og for øko-

nomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 2013. Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE 68+-ÅRIGE OG ALDER 

Andelen af kvinder, der er økonomisk dårligt stillet, stiger med alder, 
således at 5 pct. af de 90-årige er i gruppe B mod 3 pct. af de 68-årige. 
Dette fremgår af figur 6.12, som også viser en anden tendens for mænd, 
idet omtrent 3 pct. af alle kohorter op til 90 år er i gruppe B. For kohor-
terne over 90 år stiger andelen af personer i gruppe B for begge køn, 
men de meget få personer, der udgør disse aldersgrupper, introducerer 
en vis statistisk usikkerhed. 

For gruppe A er kønsforskellene og aldersvariationen mindre. 
Omtrent en halv procent af hver kohorte var i gruppe A i 2013.    

 

FIGUR 6.12 

Andelen af 68+-årige, der er økonomisk dårligt stillet, efter alderskohorte. Sær-

skilt for økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B samt for køn. 2013. 

Procent. 

Anm.: Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definition. Gruppe B = alternativ definition, 

se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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BRØKPENSIONISTER 

Vi har vist, at andelen af økonomisk dårligt stillede ældre er langt højere 
for indvandrere end for etniske danskere. Dette skyldes sandsynligvis i 
høj grad, at personer, der har boet i Danmark i mindre end 40 år fra det 
fyldte 15. år til det fyldte 65. år, ikke modtager fuld folkepension. Der-
imod modtager man folkepension svarende til det antal år, man i denne 
periode har boet i Danmark, divideret med 40. Altså modtager man 50 
pct. af folkepensionen, hvis man fx har boet i Danmark fra det fyldte 46. 
år til det fyldte 65. år. Dette gælder for alle, således også for etniske dan-
skere, der har boet i udlandet i en længere periode. 

I figur 6.13 angiver de første tre søjler andelen af personer, der 
ikke har boet i Danmark i de 40 år mellem 15- og 65-årsalderen for hhv. 
alle 68+-årige og de økonomisk dårligt stillede efter de to kriterier (grup-
pe A og gruppe B).  

 

FIGUR 6.13 

Andelen af brøkpensionister og andelen med brøken nul blandt 68+-årige. Sær-

skilt for alle 68+-årige og for økonomisk dårligt stillede i gruppe A og gruppe B. 

Procent. 

Anm.: Andel brøkpensionister, gennemsnitlig brøkpension samt andel med brøk=0 er beregnet på basis af antal år i Dan-

mark mellem 15- og 65-årsalderen. Gruppe A = økonomisk dårligt stillede ifølge Fattigdomskommissionens definiti-

on. Gruppe B = alternativ definition, se kapitel 4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Det fremgår af figuren, at dette kun gælder 3 pct. af den samlede alders-
gruppe. 16 pct. af personerne i gruppe B har boet i Danmark i mindre 
end 40 år, mens dette gælder for hele 47 pct. af personerne i gruppe A. 
De øvrige tre søjler i figur 6.13 angiver andelen af brøkpensionister (de-
fineret ud fra bopælstid i Danmark mellem 15- og 65-årsalderen), der slet 
ikke får folkepension, dvs. som har 0 i brøk. I alt har 22 pct. af brøkpen-
sionisterne slet ikke boet i Danmark mellem 15- og 65-årsalderen (dvs. at 
deres brøk er nul). For gruppe A er denne andel 40 pct., og for gruppe B 
er den 34 pct. Vi har også beregnet den gennemsnitlige andel af folke-
pensionen, som personerne med brøkpension får udbetalt for de tre 
grupper. Beregningerne viser, at den gennemsnitlige brøkpension blandt 
dem, der modtager brøkpension, er på 47 pct. for alle brøkpensionister, 
32 pct. og 26 pct. for hhv. gruppe B og gruppe A.  

Nok udgør brøkpensionister omtrent 47 pct. af de 68+-årige i 
gruppe A, men med folkepensionssatserne in mente er det egentlig over-
raskende, at denne andel ikke er højere. Vi har derfor set nærmere på, 
hvem denne gruppe består af. Det fremgår af tabel 6.1, at personerne i 
gruppe A i overvejende grad er enlige, mens 26 pct. er gifte eller samle-
vende. Det fremgår, at for omtrent 40 pct. af de gifte 68+-årige i gruppe 
B er både personen selv og partneren berettiget til fuld folkepension (dvs. 
at de begge har boet i Danmark i 40 år mellem 15- og 65-årsalderen).31 
For de enlige gælder det tilsvarende for 37 pct. Det fremgår endvidere, at 
92 pct. af de gifte og 84 pct. af de enlige modtager folkepension. De re-
sterende hhv. 8 og 16 pct. er hovedsageligt registreret som værende kon-
tanthjælpsmodtagere eller ”andet”, mens enkelte er selvstændige. For de 
giftes vedkommende modtager partneren folkepension, førtidspension 
eller efterløn i 75 pct. af tilfældene. 
  

                                                      
31.  Stor gæld, og dermed høje renteudgifter, eller forekomst af hjemmeboende (ikke-studerende) 

børn med ingen eller lav indkomst kan forklare, hvorfor disse personer er økonomisk dårligt stil-
lede.  
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TABEL 6.1 

Andelen af økonomisk dårligt stillede 68+-årige i gruppe A med udvalgte karakte-

ristika. Særskilt for gifte/samlevende og enlige. 2013. Antal og procent. 
 

Karakteristika: Gifte/samlevende Enlige 

Antal personer
 

1.115  3.119 

Andel af alle i gruppe A 26,3  73,7  

Begge personer har brøk = 1 39,6  36,9 

Partner har brøk = 1, men ikke selv 22,2  - 

Person har selv brøk = 1, men ikke partner 17,0 - 

Ingen i ægteskabet har brøk = 1 21,3  63,1 

Alder 68-70 28,6  19,8  

Alder71-75 33,6  32,0  

Alder 76-80 22,7  21,6  

Alder +80 15,1  27,6  

Etnisk dansk 26,1  34,9 

Vestlig baggrund 21,6  26,4  

Ikke-vestlig baggrund 52,0  38,8  

Partner etnisk dansk 23,4 - 

Partner vestlig baggrund 23,0  - 

Partner ikke-vestlig baggrund 53,2  - 

Folkepensionist 92,0  83,5  

Partner folkepensionist, førtidspensionist eller på efterløn 74,6  - 
 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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KAPITEL 7 

FORHOLD, DER PÅVIRKER 

SANDSYNLIGHEDEN FOR AT 

VÆRE ØKONOMISK DÅRLIGT 

STILLET I ALDERDOMMEN 

 

INTRODUKTION 

I dette kapitel undersøger vi, hvilken betydning faktorer som civilstatus, 
etnisk herkomst, tid i Danmark (brøkpension), uddannelsesniveau, tidli-
gere tilknytning til arbejdsmarkedet og køn har af betydning for sandsyn-
ligheden for at blive kategoriseret som økonomisk dårligt stillet som fol-
kepensionist ved en multivariat regressionsmodel. Formålet med regres-
sionsmodellen er at undersøge de statistiske sammenhænge mellem disse 
faktorer og sandsynligheden for at være økonomisk dårligt stillet som 68-
årig. Det skal dog understreges, at estimationerne ikke kan bruges til at 
identificere direkte kausale sammenhænge. 

EN STATISTISK MODEL 

Fra analyserne i kapitel 6 ved vi, hvem de økonomisk dårligt stillede æl-
dre er. Gruppen udgøres fortrinsvis af personer med lav uddannelse, li-
gesom indvandrere og personer med en skilsmisse i bagagen oftere er 
økonomisk dårligt stillede end andre 68+-årige. Disse deskriptive analy-
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ser tager dog kun højde for én faktor ad gangen. I en statistisk model er 
det derimod muligt at kontrollere for alle disse faktorer på samme tid og 
derved udlede sammenhængen mellem den enkelte faktor og sandsynlig-
heden for at være økonomisk dårligt stillet. 

For at undgå at sammenblande forandringer i sammensætningen 
af gruppen af ældre over tid, regelændringer samt konjunktureffekter fo-
kuserer vi i regressionsmodellen udelukkende på personer, som fyldte 68 
år i 2013.   

I modellen medtager vi variable, der beskriver de 68-årige i for-
hold til følgende parametre: 

 Højeste fuldførte uddannelse 
 Etnisk oprindelse 
 Brøkpension 
 Køn 
 Familietype og civilstand 
 Erhvervserfaring siden 1980 
 Socioøkonomisk status ved 55-årsalderen 
 Information om, hvorvidt personen var på førtidspension eller 

modtog efterløn, inden han/hun blev folkepensionist 
 Antal år siden tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.  

Uddannelsesniveau kan forventes at være stærkt korreleret med både tidli-
gere indkomst og tidligere indbetalinger til private pensioner og arbejds-
markedspensioner (højtuddannede har tit været tilknyttet arbejdsmar-
kedspensioner i længere tid end lavtuddannede). Vi ved fra analyserne i 
kapitel 6, at både etnicitet (her opgjort i tre grupper: dansk, fra vestlige 
lande hhv. fra ikke-vestlige lande) og brøkpension (defineret ud fra tid i 
Danmark fra 15-65-årsalderen) har betydning for sandsynligheden for at 
være økonomisk dårligt stillet, og derfor indgår begge variabler her. Køn 
har også væsentlig betydning for sandsynligheden for at være økonomisk 
dårligt stillet, og det samme gælder for familietype og erhvervserfaring. 

Socioøkonomisk status i erhvervsaktiv alder påvirker pensionsind-
betalingernes størrelse, og personer, der trak sig tilbage på efterløn eller 
førtidspension, har dels sparet op i færre år og er dels (eventuelt) begyndt 
at nedspare deres pensionsformue tidligere end personer, som blev på 
arbejdsmarkedet, til de nåede folkepensionsalderen.   
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Vi estimerer to modeller for alle 68-årige i Danmark, som ikke 
falder for et af eksklusionskriterierne defineret i tabel 5.1 – hvor de af-
hængige variable er sandsynligheden for at være i gruppe A hhv. sand-
synligheden for at være i gruppe B.  

Regressionskoefficienterne fremgår af tabel 7.1, med den tilhø-
rende t-statistik i højre kolonne. Det fremgår, at familietype har en signi-
fikant betydning for risikoen for at være økonomisk dårligt stillet. I for-
hold til referencekategorien Ugift har personer i ægteskab og efterladte en 
lavere risiko for at være økonomisk dårligt stillede.  

Personer med en skilsmisse i bagagen har den samme sandsyn-
lighed som ugifte for at være økonomisk dårligt stillede.  

Etnisk oprindelse har, som forventet, stor betydning for sand-
synligheden for at være økonomisk dårligt stillet. Personer med vestlig 
baggrund har i gennemsnit 20 pct. større sandsynlighed for at være i 
gruppe A i forhold til etnisk danske 68+-årige, mens det tilsvarende tal 
for 68-årige med ikke-vestlig baggrund er 41 pct., hvilket afspejler, at 
indvandrere er voldsomt overrepræsenterede i denne gruppe.  

At modtage en større andel af den fulde folkepension har ingen 
statistik signifikant betydning for sandsynligheden for at være økonomisk 
dårligt stillet (når vi tager højde for etnisk oprindelse).  

I de deskriptive analyser i kapitel 6 fandt vi, at kvinder oftere er 
økonomisk dårligt stillede end mænd. Dette resultat fremkommer ikke af 
regressionsmodellen; tværtimod har kvinder en signifikant lavere risiko 
for at være økonomisk dårligt stillede end mænd, når vi tager højde for 
andre forhold, som vi forventer har betydning for sandsynligheden for at 
være økonomisk dårligt stillet som 68-årig.  

Som forventet viser modellen, at uddannelse har en stor forkla-
ringskraft på, hvorvidt en person er økonomisk dårligt stillet eller ej. Per-
soner med en ukendt uddannelsesbaggrund har dog en endnu højere ri-
siko for at være økonomisk dårligt stillede end personer med grundskole 
som højeste fuldførte uddannelse (selv om vi kontrollerer for herkomst i 
modellen).  

Der er en signifikant negativ sammenhæng mellem erhvervserfaring 
og sandsynligheden for at være økonomisk dårligt stillet. De 25 pct. af de 
68-årige med den længste erhvervserfaring har 4 pct. lavere sandsynlig-
hed for at være økonomisk dårligt stillede som 68-årige end de 25 pct. af 
de 68-årige med den korteste erhvervserfaring.  
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Jo flere børn man har, desto større sandsynlighed er der for at 
være økonomisk dårligt stillet som pensionist, selv om koefficienten er 
mindre end 1 pct.  

Personer, som gik på efterløn, har en lavere sandsynlighed for at 
være økonomisk dårligt stillede end personer, som var på førtidspension, 
inden de blev folkepensionister. Dette kan eventuelt forklares ved, at 
personer, der var på efterløn, har haft en kontinuerlig, stabil tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Lidt overraskende er der ingen signifikant forskel 
mellem førtidspensionister og folkepensionister. Sandsynligvis kan dette 
resultat dog forklares ved, at vi også inkluderer antal år siden tilbage-
trækning i modellen, og disse variabler viser, at der er en sammenhæng 
mellem tidlig tilbagetrækning og større sandsynlighed for at være øko-
nomisk dårligt stillet som 68-årig.  

Afslutningsvist viser tabel 7.1, at personer, der var selvstændige ved 
55-årsalderen, har en lavere sandsynlighed for at være økonomisk dårligt 
stillede som 68-årige end dem, der var lønmodtagere. Samlet set viser 
tabel 7.1 dermed, at den øgede sandsynlighed for at være økonomisk dår-
ligt stillet for personer med ikke-dansk baggrund, sammenholdt med 
personer med dansk baggrund, er mellem 8 og 41 pct., afhængigt af om 
vi ser på vestlige eller ikke-vestlige indvandrere og risikoen for at være i 
gruppe A eller i gruppe B. De øvrige estimerede koefficienter for fx køn, 
uddannelsesniveau, civilstatus og erhvervserfaring har størrelsesordenen 
0-4 pct. At have anden etnisk baggrund end dansk er dermed den varia-
bel, som hænger stærkest sammen med sandsynligheden for at være 
økonomisk dårligt stillet som 68-årig. 

 

TABEL 7.1 

Pooled OLS-regression, der estimerer sandsynligheden for, at en person er øko-

nomisk dårligt stillet, givet særskilte baggrundskarakteristika. Særskilt for gruppe 

A og gruppe B. 
 

Afhængige variabler: Koefficient T-statistik Koefficient T-statistik 

Gruppe B Gruppe A 

Familietype. Reference = Ugift 
Gift i mere end 20 år -0,04 *** (-9,95) -0,04 *** (-10,1) 

Gift i mindre end 20 år -0,04 *** (-9,14) -0,04 *** (-8,84) 

Enke i mere end 10 år -0,02 *** (-4,02) -0,02 ** (-3,04) 

Enke i mindre end 10 år -0,02 *** (-3,90) -0,02 *** (-3,95) 

Skilt i mere end 10 år -0,00 (-0,66) -0,00 (-0,23) 

Skilt i mindre end 10 år -0,00 (-0,19) 0,00 (0,40) 

      (Fortsættes) 
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TABEL 7.1 FORTSAT 

Pooled OLS-regression, der estimerer sandsynligheden for, at en person er øko-

nomisk dårligt stillet, givet særskilte baggrundskarakteristika. Særskilt for gruppe 

A og gruppe B. 
 

Afhængige variabler: Koefficient T-statistik Koefficient T-statistik 

Gruppe B Gruppe A 

Etnisk oprindelse. Reference = Dansk 
Vestlig 0,08 * (2,50) 0,20 *** (5,26) 

Ikke-vestlig 0,23 *** (4,92) 0,41 *** (7,87) 

Andel folkepension -0,00 (-0,07) -0,14 (-0,98) 

Etnisk oprindelse interageret med andel folkepension 

Vestlig *andel folkepension -0,06 *** (-1,70) -0,18 *** (-4,48) 

Ikke-vestlig*andel folkepension -0,07  (-1,26) -0,21  (-3,44) 

Køn. Reference = Mand 
Kvinde -0,01 *** (-6,54) -0,01 *** (-6,4) 

Uddannelse. Reference = Grundskole 
Gymnasium -0,01 *** (-5,71) -0,01 *** (-5,41) 

Erhvervsfaglig -0,01 *** (-4,90) -0,02 *** (-5,44) 

Kort/mellemlang videregående -0,02 *** (-10,4) -0,02 *** (-10,8) 

Lang videregående -0,02 *** (-7,90) -0,02 *** (-8,02) 

Ukendt uddannelse 0,03 *** (3,75) 0,03 *** (4,35) 

Gennemsnitlig erhvervserfaring siden 1980 – kvartil. Reference = 1. kvartil 
2. kvartil, erhvervserfaring -0,01 * (-2,21) -0,01 * (-2,49) 

3. kvartil, erhvervserfaring -0,02 *** (-6,33)      -0,03 *** (-7,12) 

4. kvartil, erhvervserfaring -0,04 *** (-9,01) -0,04 *** (-9,99) 

       

Antal børn        0,00 ***   (3,77)   0,00 ** (3,42) 

Tilbagetrækningstype. Reference = Førtidspensionist 
Folkepension -0,00 (-0,21) -0,00 (-1,06) 

Efterløn -0,00 (-1,87) -0,01 ** (-3,09) 

Antal år siden tilbagetrækning. Reference = Stadig erhvervsaktiv 
Tilbagetrukket i løbet af året 0,02 *** (4,05) 0,01 *** (3,74) 

1 år siden tilbagetrækning 0,01 *** (3,64) 0,01 *** (3,43) 

2 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (5,27) 0,02 *** (6,25) 

3 år siden tilbagetrækning 0,01 ** (2,91) 0,01 ** (2,76) 

4 år siden tilbagetrækning 0,01 *** (3,64) 0,02 *** (4,10) 

5 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (3,50) 0,02 *** (3,91) 

6 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (3,37) 0,02 *** (4,08) 

7 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (3,75) 0,02 *** (4,06) 

8 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (3,89) 0,02 *** (3,85) 

9 år siden tilbagetrækning 0,02 *** (1,44) 0,01 (0,82) 

10 år siden tilbagetrækning 0,02 ** (0,29) -0,00 (-0,49) 

11 år siden tilbagetrækning 0,00 (1,34) 0,01 (0,90) 

12 år siden tilbagetrækning 0,01 (5,21) 0,04 *** (5,49) 

13 år siden tilbagetrækning 0,03 *** (4,05) 0,02 *** (3,74) 

Socioøkonomisk status ved 55-årsalderen. Reference = Lønmodtager. 
Selvstændig -0,02 *** (-5,57) -0,02 *** (-5,77) 

Dagpenge eller kontanthjælp 0,02 *** (4,50) 0,02 *** (4,67) 

Førtidspension -0,00  (-0,40) -0,01  (-1,93) 
 

Anm.:  N = 60.793. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
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KAPITEL 8 

ULIGHEDSMÅL 

 

INTRODUKTION 

Udviklingen i antallet og andelen af økonomisk dårligt stillede ældre for-
tæller en vigtig historie, men lader også meget være ufortalt. Ændringer i 
indkomsten for personer, der er under grænseværdien i alle årene, kan 
for eksempel ikke aflæses i disse mål. Vi har derfor beregnet en række 
fattigdoms- og ulighedsindikatorer, der gør det muligt at belyse flere 
aspekter af udviklingen for de økonomisk dårligt stillede ældre. Vi har 
beregnet indikatorerne for hele befolkningen og særskilt for gruppen af 
68+-årige. Boks 8.1 viser definitionen af de ulighedsindikatorer, som vi 
har beregnet i denne rapport. Indikatorerne gennemgås nedenfor. 
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BOKS 8.1 

De benyttede formler til beregning af hhv. indkomstgab, fattigdomsgab og Gini-

koefficient for gruppen af økonomisk dårligt stillede ældre. 
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INDKOMSTGABET I GRUPPEN AF ØKONOMISK DÅRLIGT 
STILLEDE ÆLDRE  

Indkomstgabet kan fortolkes som den gennemsnitlige afvigelse fra fattig-
domsgrænsen for de økonomisk dårligt stillede ældre og måler dermed 
graden af fattigdom blandt de økonomisk dårligt stillede.  

 er personens ækvivalerede diponible indkomst,  er fattig-
domsgrænsen, og  er antallet af økonomisk dårligt stillede personer. 

Det fremgår af figur 8.1, at indikatoren er forholdsvis konstant i 
perioden. Dette betyder altså, at den gennemsnitlige afvigelse fra fattig-
domsgrænsen for dem, der falder under denne, er konstant i perioden. 
De økonomisk dårligt stillede 68+-årige er dermed hverken blevet rela-
tivt set rigere eller relativt set fattigere i løbet af perioden.  

 



 

73 

FIGUR 8.1 

Indkomstgabet for økonomisk dårligt stillede. Særskilt for 68+-årige og for alle 

aldersgrupper. 2000-2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

FATTIGDOMSGABET I GRUPPEN AF ØKONOMISK DÅRLIGT 
STILLEDE ÆLDRE 

Da indkomstgabet udelukkende er beregnet på baggrund af gruppen af 
økonomisk dårligt stillede, men ikke tager højde for størrelsen af denne 
gruppe, kan bevægelser ind og ud af denne gruppe forårsage arbitrære 
ændringer. Eksempelvis vil indkomstgabet stige, hvis en del af personer-
ne tæt på grænsen løftes over grænsen. I denne situation vil indkomstga-
bet stige, fordi de tilbageværende personer under fattigdomsgrænsen i 
gennemsnit er blevet fattigere, selv om der er sket en pareto-forbedring – 
ingen er stillet dårligere, og nogle er stillet bedre. Stigningen i indkomst-
gabet er derfor kontraintuitiv i denne sammenhæng.  

Fattigdomsgabet beregnes næsten som indkomstgabet, men tager 
samtidig højde for andelen af økonomisk dårligt stillede i populationen. 
Derved kan en stigning i denne indikator betragtes som en stigning i 
samlet fattigdom, der både kan skyldes, at der er flere fattige, eller at de 
fattige er blevet relativt set fattigere. Formlen for fattigdomsgabet er præ-
senteret i boks 8.1.  er personens ækvivalerede diponible indkomst,  
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er fattigdomsgrænsen,  er antallet af økonomisk dårligt stillede personer, 
og  er antallet af personer i populationen. 

Det fremgår, at indikatoren for fattigdomsgabet følger udviklin-
gen i andelen af økonomisk dårligt stillede i gruppe B ganske nøje (jf. 
figur 5.2). Ligesom med andelen af økonomisk dårligt stillede er udvik-
lingen i fattigdomsgabet drevet af konjunkturen. I højkonjunkturen frem 
til 2008 stiger medianindkomsten, hvorfor de 68+-åriges indkomster, der 
er relativt ukorrelerede med konjunkturen, i højere grad falder under 
denne grænse, dvs. at vi ser en stigning i fattigdomsgabet. I 2008 er fat-
tigdomsgabet for de 68+-årige på sit højeste med 0,49 pct. Derefter fal-
der det igen, og i 2013 var det nede på 0,28 pct. for de 68+-årige. 
 

FIGUR 8.2 

Fattigdomsgabet for økonomisk dårligt stillede. Særskilt for 68+-årige og for alle 

aldersgrupper. 2000-2013. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

UDVIKLING I GINI-KOEFFICIENTEN 

Gini-koefficienten tager ikke udgangspunkt i en fattigdomsgrænse, men 
måler derimod graden af ulighed for en given population. Koefficienten 
antager værdien 100 for det ekstreme tilfælde, hvor en enkelt person har 
hele den samlede indkomst, mens den antager værdien 0 i det andet eks-
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trem, hvor alle personer har lige stor indkomst. Gini-koefficienten defi-
neres i boks 8.1.  betegner personens ækvivalerede disponible ind-
komst,  er den gennemsnitlige indkomst,  er personens rangering af 
indkomst i befolkningen ( = 1 for den fattigste, =  for den rigeste) 
og  er antallet af personer. 

Vi ønsker at belyse uligheden i gruppen af ældre generelt såvel 
som specifikt inden for gruppen af økonomisk dårligt stillede ældre. Vi 
har derfor beregnet Gini-koefficienten for begge grupper. Det fremgår, 
at begge kurver stiger svagt i perioden. Uligheden er dog langt større, når 
vi beregner den for hele gruppen, hvilket er forventeligt, idet gruppen af 
økonomisk dårligt stillede er en gruppe, hvis medlemmer er selekteret 
efter at have en indkomst, der ikke adskiller sig voldsomt fra hinanden. 
Til sammenligning har vi ligeledes beregnet Gini-koefficienterne for 
samtlige borgere i landet og for alle økonomisk dårligt stillede for alle 
aldersgrupper. 

 

FIGUR 8.3 

Gini-koefficient opgivet særskilt for alle aldersgrupper og 68+-årige samt for øko-

nomisk dårligt stillede 68+-årige hhv. alle i gruppe B. 2000-2013.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

Det fremgår, at uligheden er størst for hele befolkningen med en Gini-
koefficient på 27,9 i 2013. For alle 68+-årige er uligheden lidt lavere, 
nemlig 24,5 i 2013. For hele befolkningen samt for alle 68+-årige stiger 
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uligheden i perioden. Når vi vælger at beregne uligheden særskilt for de 
økonomisk dårligt stillede, er niveauet noget lavere. Således er Gini-
koefficienten 11,0 for alle aldersgrupper og 4,9 for de 68+-årige i 2013. 
Dermed kan vi konkludere, at der er en mere lige indkomstsammensæt-
ning for gruppen af ældre end for befolkningen generelt. Denne forskel 
gælder i særlig grad inden for gruppen af økonomisk dårligt stillede. Ud-
viklingen følger nogenlunde udviklingen i de andre ulighedsindikatorer, 
og for alle 68+-årige er uligheden størst i 2007 med en Gini-koefficient 
på 24,7. 
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KAPITEL 9 

ØKONOMISK DÅRLIGT 

STILLEDE ÆLDRES FORBRUG 

 

Med udgangspunkt i den løbende Forbrugsundersøgelse belyser vi i dette 
kapitel, i hvilken grad økonomisk dårligt stillede ældres forbrug afviger 
fra andre personers forbrug i samme alderskategori. Forbrugsundersø-
gelsen indeholder forholdsvis få personer. Derfor inddeler vi for en del 
af analyserne alle de 68+-årige, der findes i Forbrugsundersøgelsen, i fem 
lige store grupper efter indkomst. Data fra Forbrugsundersøgelsen er 
opgjort i perioden 2000-2012. Vi har ækvivaleret forbruget med hus-
holdningsstørrelsen og fremskrevet til 2012-priser med prisindeks. 

I tabel 9.1 undersøger vi sammenhængen mellem det gennem-
snitlige samlede forbrug for de fem grupper og forskellige indkomstmål. 
Den første kolonne i tabel 9.1 viser det samlede forbrug for de fem ind-
komstkvintiler på basis af informationerne i Forbrugsundersøgelsen. Det 
ses, at personerne med de højeste indkomster har et markant højere for-
brug end personerne med de laveste indkomster. Den anden kolonne 
viser den gennemsnitlige disponible indkomst som opgjort i Danmarks 
Statistiks indkomstregister, og den tredje kolonne viser forskellen mellem 
den disponible indkomst og det gennemsnitlige forbrug. Det fremgår, at 
forbruget for personerne med de laveste indkomster er større end den 
disponible indkomst, mens det modsatte gør sig gældende for personer-
ne med de højeste indkomster.  
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 Forbrugsundersøgelsen indeholder desuden information om 
husstandens indkomst. I kapitel 2 beskrev vi, at registerdata for indkomst 
ikke er komplette, bl.a. fordi skattefri tillæg fra kommunerne til de dår-
ligst stillede borgere, herunder brøkpensionister og andre 68+-årige med 
meget lave indkomster, delvist mangler. Vi har derfor sammenlignet den 
opgivne indkomst i Forbrugsundersøgelsen (fjerde kolonne) med ind-
komsten fra Danmarks Statistiks registre (femte kolonne). Det fremgår af 
tabel 9.1, at forskellen netop er sådan, at personerne med lavest ind-
komst har rapporteret en større indkomst i Forbrugsundersøgelsen end 
den officielle fra Danmarks Statistiks indkomstregistre.  
 

TABEL 9.1 

Gennemsnitligt forbrug og gennemsnitlig disponibel indkomst hos 68+-årige i 

Forbrugsundersøgelsen samt i Danmarks Statistiks register. Særskilt for ind-

komstkvintil. Kroner.  
 

Indkomst-
kvintiler: 

Gennemsnit-
ligt forbrug 

(FU) 

Gennemsnitlig 
disponibel ind-
komst – (DST) Forskel 

Samlet ind-
komst (FU) 

Samlet ind-
komst –

(DST) Forskel 

1. kvintil 156.196 131.405 -24.791 195.314 179.843 15.472 

2. kvintil 162.368 157.349 -5.018 207.855 206.953 901 

3. kvintil 184.315 189.818 5.503 257.480 260.427 -2.947 

4. kvintil 225.470 234.280 8.810 325.852 329.734 -3.882 

5. kvintil 297.697 357.088 59.391 517.894 527.979 -10.085 
 

Anm.:  FU = Forbrugsundersøgelsen, DST = Danmarks Statistik. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af Forbrugsundersøgelsen og registerdata fra Danmarks Statistik. 

BASALT FORBRUG 

I figur 9.1 opgør vi forbruget på ti varekategorier og en restkategori. Vi 
opgør forbruget på disse varekategorier som den gennemsnitlige andel af 
det samlede forbrug for den relevante gruppe. Der er en tydelig tendens 
til, at gruppen med den største samlede indkomst bruger en mindre an-
del på basisgoder som fødevarer, drikkevarer og elektricitet og opvarm-
ning, mens andelen, der bruges på fritidsudstyr, underholdning og rejser, 
er højest for grupperne med større indkomst.  
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FIGUR 9.1 

Forbrug hos 68+-årige fordelt på kategorier. Særskilt for indkomstkvintiler. Pro-

cent. 

Kilde: Egne beregninger på basis af Forbrugsundersøgelsen. 

FRITIDSRELATERET FORBRUG 

Figur 9.1 viser, at de 68+-årige, der har de laveste indkomster, har et la-
vere forbrug af fritidsudstyr, underholdning og rejser end de 68+-årige, 
der har de højeste indkomster. Man kan derfor forestille sig, at det netop 
er denne type af varer, som 68+-årige med lave indkomster har et lavere 
forbrug af, sammenholdt med 68+-årige med højere indkomster. I figur 
9.2 ser vi derfor nærmere på, hvor stor en del af indkomsten, der anven-
des til fritidsrelateret forbrug for forskellige indkomstgrupper. Vi har 
også inkluderet omkostninger til besøg hos frisør i figuren. Der ses dog 
ingen klar sammenhæng mellem indkomst og fritidsrelateret forbrug. Fx 
er forbruget til biografer, teatre og koncerter højest for dem, der har de 
laveste indkomster.  
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Figur 9.2 viser forbruget som en andel af den totale indkomst. 
Da personer i 1. kvintil pr. definition har lavere indkomst end personer i 
5. kvintil, har vi også undersøgt det fritidsrelaterede forbrug i absolutte 
tal (vises ikke her). Der findes dog ingen klare sammenhænge mellem 
forbrug i absolutte tal og indkomstniveau. Det er dermed sandsynligt, at 
de observerede forskelle i fritidsrelateret forbrug delvist relaterer sig til 
forskelle i præferencer og behov blandt forskellige indkomstgrupper.   
 

FIGUR 9.2 

Andelen af 68+-åriges fritidsrelaterede forbrug af det samlede forbrug fordelt på 

kategorier. Særskilt for indkomstkvintiler. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på basis af Forbrugsundersøgelsen.  

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 

Pensionister kan forventes at have et forholdsvis højt forbrug af sund-
hedsydelser sammenlignet med andre grupper i samfundet. Sundheds-
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ydelserne varierer, hvad angår graden af brugerbetaling, og vi er således 
særligt interesserede i, om vi kan identificere, hvorvidt de økonomisk 
dårligt stillede benytter mere eller mindre af en given sundhedsydelse, alt 
efter graden af brugerbetaling. Vi forventer således, at besøg hos egen 
læge i højere grad bestemmes af personens helbredstilstand end fx besøg 
hos tandlægen, der kræver en væsentlig brugerbetaling, og at sidstnævnte 
dermed kan tænkes at blive sparet væk af de økonomisk dårligt stillede 
ældre. 

Denne analyse bruger som grundlag samtlige personer fra For-
brugsundersøgelsen, der er fyldt 68 år i det pågældende år. Vi identifice-
rer 2.509 personer på dette grundlag, hvoraf de 168 er i gruppe B i 
mindst ét år i perioden 2000-2012. Forbrugsundersøgelsen indeholder 
information om forbruget af sundhedsydelser i form af betaling til ydel-
ser som tandlæge og fysioterapeut samt indkøb af sundhedsrelaterede 
varer som medicin og briller. Ligesom i analysen om det generelle vare-
forbrug er forbruget opgjort på husstandsniveau, og vi har derefter ækvi-
valeret for hver enkelt person. 

I tabel 9.2 analyserer vi det gennemsnitlige forbrug af de varer, 
der i Forbrugsundersøgelsen samlet går under betegnelsen medicin mm. 
Det fremgår, at de økonomisk dårligt stillede ældre bruger mindre på 
denne varekategori end 68+-årige generelt. Når vi ser på de enkelte 
komponenter, som denne varegruppe består af, viser det sig, at de øko-
nomisk dårligt stillede bruger ca. det samme på medicin og vitaminer mv., 
mens deres gennemsnitlige forbrug af andre medicinske produkter samt 
briller er væsentligt lavere.  
 

TABEL 9.2 

Forbrug af medicin, briller mv. hos 68+-årige fordelt på kategorier. Særskilt for 

økonomisk dårligt stillede 68+-årige i gruppe B og alle 68+-årige. Kroner. 
 

DST-kategori Sundhedsydelse Alle Gruppe B 

611 Medicin, vitaminer mv.         1.871 1.654 *** 

612 Andre medicinske produkter 99 3 *** 

613 Briller mv.       977 13 *** 

61 i alt Medicin, briller mv. 2.947         1.670 *** 
 

Anm.:  * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af Forbrugsundersøgelsen samt registerdata fra Danmarks Statistik.  

Vi har lavet samme analyse på den samlede varegruppe betegnet ”læge-
besøg mm.” Det fremgår af tabel 9.3, at de økonomisk dårligt stillede 



82 

68+-årige i gennemsnit bruger 2.900 kr. på denne post, mens den reste-
rende del af de 68+-årige bruger 4.500 kr. i gennemsnit. Når vi deler 
denne varekategori op i subkomponenter, kan vi se, at de økonomisk 
dårligt stillede bruger en anelse mindre på læge, mens den største forskel 
findes i et meget lavere forbrug af tandlægeydelser.  

Da vi ikke har grund til at tro, at økonomisk dårligt stillede i 
gennemsnit har et bedre helbred end deres aldersfæller (i næste kapitel 
viser vi, at deres selvrapporterede helbred faktisk er dårligere), indikerer 
resultaterne i dette kapitel således, at de økonomisk dårligt stillede i rin-
gere grad har råd til at foretage investeringer i deres helbred end øvrige 
68+-årige. 
 

TABEL 9.3 

Forbrug af læge, tandlæge mv. hos 68+-årige fordelt på kategorier. Særskilt for 

økonomisk dårligt stillede 68+-årige i gruppe B og alle 68+-årige. Kroner. 
 

DST-kategori Sundhedsydelse Alle Gruppe B 

621 Læge 164 125 *** 

622 Tandlæge 3.337         2.043 *** 

623 Fysioterapeut, naturlæge mv.         1.016            686 *** 

62 i alt Læge, tandlæge o.l.         4.517         2.854 *** 
 

Anm.:  * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af Forbrugsundersøgelsen samt registerdata fra Danmarks Statistik.  
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KAPITEL 10 

DE 68+-ÅRIGES EGNE 

VURDERINGER AF DERES 

LEVEVILKÅR 

 

Analysen af de 68+-åriges forbrug i kapitel 9 viser en systematisk sam-
menhæng mellem visse forbrugsgoder og indkomst. Analysen kan dog 
ikke skelne mellem forskelle i latent efterspørgsel og behov, og vi kan 
dermed ikke sige noget om, hvorvidt personer med mindre forbrug har 
et reelt afsavn, eller om de blot har mindre behov for forbrug. Til dette 
formål er Ældredatabasens spørgsmål indikative, idet flere spørgsmål 
indeholder personernes subjektive vurderinger af deres økonomiske situ-
ation. Analyserne i dette afsnit skal altså ses som et supplement til dem i 
kapitel 9. 

Vi benytter Ældredatabasens spørgsmål fra 2002, 2007 og 2012 
til at belyse sammenhængen mellem 68+-åriges indkomst og deres sub-
jektive vurderinger af en række levevilkårsforhold. Vi har i alle tilfælde 
inddelt de 68+-årige i fem indkomstkvintiler baseret på ækvivaleret di-
sponibel indkomst i det pågældende år ligesom i kapitel 9 (om forbrug), 
dog med andre indkomstgrænser, da Ældredatabasen og Forbrugsunder-
søgelsen ikke indeholder de samme personer. Tabel 10.1 angiver antallet 
af 68+-årige i hver indkomstkvintil. Den viste indkomstgrænse er for 
2012. 

Ud over indkomstgrænser viser vi også gennemsnitsalderen for 
personerne i de fem indkomstkvintiler. Det ses, at personerne med de 
laveste indkomster er omtrent halvandet år ældre end personerne med de 
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højeste indkomster. Selv om aldersforskellen ikke er stor, kan den even-
tuelt bidrage til at forklare en del af de forskelle mellem personer i for-
skellige indkomstkvintiler, som vi præsenterer i dette afsnit.  
 

TABEL 10.1 

Antal personer, indkomstgrænse til grund for inddeling i fem indkomstkvintiler 

samt gennemsnitsalder for personerne i hver kvintil. Antal, kroner og år. 
 

Indkomstkvintiler: Antal personer Indkomstgrænse Gennemsnitsalder 

1. kvintil         3.154        136.635 78,1 

2. kvintil         3.153        151.895 77,8 

3. kvintil         3.153        175.641 77,5 

4. kvintil         3.153        225.618 77,2 

5. kvintil         3.153 76,5 
 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af Ældredatabasen og registerdata.  

INDKOMST OG FRITIDSAKTIVITETER 

De interviewede personer i Ældredatabasen er blevet spurgt om, hvor-
vidt de har råd til at invitere familie og venner på besøg mindst én gang 
om måneden, og hvorvidt de har råd til at deltage i de fritidsaktiviteter, 
de har lyst til. Det fremgår af figur 10.1, at de tre laveste indkomstkvint-
iler svarer næsten identisk, idet mellem 85 og 90 pct. svarer, at de har råd 
til begge dele. For 4. indkomstkvintil gælder dette ca. 95 pct., mens næ-
sten alle personerne i den øverste indkomstkvintil svarer bekræftende på, 
at de har råd til de to ting. Vi kan dermed konkludere, at mellem 15 og 
10 pct. af de 68+-årige med lav- eller mellemindkomst ifølge egen vurde-
ring ikke har råd til relativt basale forbrugsgoder.  
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FIGUR 10.1 

Andelen af 68+-årige, der vurderer, at de har råd til hhv. at invitere familier og 

venner på besøg og til at deltage i fritidsaktiviteter. Særskilt for indkomstkvintiler. 

Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Ældredatabasen. 

INDKOMST OG ØKONOMISK STØTTE 

Ældredatabasen indeholder information om ét specielt forbrugsgode, der 
ikke indgår i Forbrugsundersøgelsen, nemlig gaver til børn og børnebørn. 
Det fremgår af figur 10.2, at under 10 pct. inden for hver af de to laveste 
indkomstkvintiler har givet større gaver til deres børn eller børnebørn 
inden for det seneste år. Blandt personerne i 5. indkomstkvintil har lidt 
mere end 30 pct. givet økonomisk støtte til deres børn, og lidt mere end 
20 pct. har givet økonomisk støtte til børnebørnene. Omvendt har så 
godt som ingen personer i den øverste indkomstkvintil modtaget øko-
nomisk støtte fra deres børn, mod 2-3 pct. for de fire laveste indkomst-
kvintiler. 
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FIGUR 10.2 

Andelen af 68+-årige, der inden for det sidste år har ydet økonomisk støtte til 

børn eller børnebørn, samt andelen, der har modtaget økonomisk støtte fra børn 

inden for det sidste år. Særskilt for indkomstkvintiler. Procent. 

Anm.: Kun personer, der opgiver, at de har børn eller børnebørn, besvarer spørgsmålene vedrørende støtte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Ældredatabasen. 

INDKOMST OG HJEMMEHJÆLP 

Vi har undersøgt, hvor stor en andel af de forskellige indkomstkvintiler, 
der modtager privat tilkøbt hjælp, enten i form af generel hjemmehjælp 
eller til specifikke, små daglige gøremål som madlavning, indkøb, osv. 
Det fremgår af figur 10.3, at under 10 pct. af personerne i de tre laveste 
indkomstkvintiler har købt privat hjemmehjælp, mod hhv. 16 og 34 pct. i 
4. og 5. indkomstkvintil. Samme mønster gør sig gældende for andre 
former for tilkøbt hjælp til daglige gøremål, hvilket 15 pct. af personerne 
i 5. indkomstkvintil gør brug af. Ældredatabasen spørger også respon-
denterne, hvorvidt de mener, at den (hjemme-)hjælp, de modtager, er 
tilstrækkelig. 71 pct. af de 68+-årige i den laveste indkomstkvintil svarer 
bekræftende på dette, hvilket er lidt flere end for de tre midterste ind-
komstkvintiler. Det ser dermed ikke ud til, at indkomst har en stor ind-
flydelse på, hvem der er tilfredse med mængden af modtaget hjælp. For 5. 
indkomstkvintil, der i højere grad tilkøber privat hjælp, gælder det dog, at 
lidt flere, nemlig 77 pct., vurderer, at de modtager tilstrækkelig hjælp. 
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FIGUR 10.3 

Andelen af 68+-årige, der modtager hhv. privat hjemmehjælp eller privat købt 

hjælp til husholdning, samt andelen, der vurderer, at den modtager tilstrækkelig 

hjælp. Særskilt for indkomstkvintiler. Procent. 

Anm.: Spørgsmålet om hjemmehjælp bliver stillet til personer, der opgiver, at de har hjemmehjælp, og lyder ”Er det en 

kommunal hjemmehjælp eller fra et privat firma?” Det er derfor muligt, at hjemmehjælp fra private firmaer, der 

betales af kommunen, indgår i opgørelsen. For spørgsmålet om hjælp til specifikke opgaver (den anden søjle) er det 

klart specificeret, at det drejer sig om privat købt hjælp. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Ældredatabasen. 

INDKOMST OG FORVENTET LEVETID 

Forventet levealder spiller formentlig en væsentlig rolle i sammenhængen 
mellem indkomst, formue og forbrug. Personer med lang forventet leve-
tid har et større behov for økonomiske ressourcer sammenlignet med 
deres jævnaldrende med lavere forventet levetid. 

De interviewede personer i Ældredatabasen bliver bedt om at 
vurdere sandsynligheden for, at de vil blive hhv. 75, 85 eller 90 år eller 
mere.32 På samme vis bliver personerne bedt om at vurdere sandsynlig-
heden for, at de engang i fremtiden ikke vil have nok finansielle ressour-

                                                      
32. Spørgsmålet tilpasses respondentens alder, således at vedkommende kun besvarer spørgsmålet, 

hvis den pågældende alder overstiger respondentens alder ved interviewtidspunktet. 
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cer til at opfylde deres behov. Med hensyn til alder er langt de fleste op-
timistiske i forhold til at blive 75, 85 eller 90 år, med gennemsnitlige 
sandsynligheder på mindst 93 pct. for alle indkomstkvintilerne. Der er 
desuden meget lidt variation mellem indkomstkvintilerne, idet den høje-
ste gennemsnitlige sandsynlighed er på omtrent 85 pct. for personerne 
med de højeste indkomster og omtrent 80 pct. for personerne i den lave-
ste indkomstkvintil. Dette tyder dermed ikke på, at de 68+-årige selv 
forventer en systematisk forskel i levetid.  

I forhold til den fremtidige økonomiske situation er den gen-
nemsnitlige sandsynlighed for i fremtiden ikke at have nok finansielle 
ressourcer mellem 22 og 30 pct. De relativt små forskelle dækker over et 
faldende gennemsnit fra 2. til 5. kvintil, således at personer med højere 
indkomster i mindre grad vurderer, at de vil mangle ressourcer i fremti-
den. Personerne i 1. indkomstkvintil bryder dog med dette mønster, da 
de med 25 pct. ligger lige mellem 4. og 5. kvintil. Dette tyder på, at høje-
re indkomst har en positiv effekt på forventninger til den fremtidige 
økonomiske situation, men at denne sammenhæng ikke er entydig. De 
relativt positive forventninger til fremtiden for 1. indkomstkvintil kunne 
tænkes at hænge sammen med lave forventninger og et lavt behov for 
forbrug. Endelig bliver respondenterne også bedt om at vurdere deres 
helbred i forhold til deres jævnaldrende. Det fremgår af figur 10.4, at en 
tredjedel fra 1. indkomstkvintil vurderer deres eget helbred til at være 
godt eller meget godt i forhold til deres jævnaldrende, mens dette er til-
fældet for knap halvdelen af 3. og 4. indkomstkvintil, og for 58 pct. af de 
rigeste. Det er bemærkelsesværdigt, at denne forventede sammenhæng 
mellem indkomst og sundhed slår igennem i de 68+-åriges vurdering af 
eget helbred, men ikke i forhold til forventet levetid. Det kan tænkes, at 
den konkrete formulering med at vurdere sandsynligheden for at blive en 
bestemt alder skævvrider svarene i positiv retning. Eventuelt kan også 
forskellene i gennemsnitsalder mellem indkomstkvintilerne bidrage til at 
forklare resultaterne.  
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FIGUR 10.4 

Gennemsnitlig selvvurderet sandsynlighed for at blive 75/85/90 år eller mere 

blandt 68+-årige, andelen af disse, der vurderer, at deres helbred er godt eller 

meget godt sammenlignet med andre på deres alder, samt deres gennemsnitlige 

selvvurderede sandsynlighed for i fremtiden ikke at have nok finansielle ressour-

cer til at opfylde egne behov. Særskilt for indkomstkvintiler. Procent. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Ældredatabasen. 
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Det danske pensionssystem skal blandt andet sikre, at ældre medborgere ikke ender i fattigdom, når de pas-
serer pensionsalderen. Denne rapport beskriver, hvor mange danske ældre der er dårligt økonomisk stillet, 
hvem de er og hvordan deres levevilkår er. 

Rapporten beskriver situationen for personer, der var 68 år eller ældre i perioden 2000-2013. Den indeholder 
bl.a. gennemgang af de økonomisk dårligt stillede ældres indkomstsammensætning, forbrug og levevilkår. 
Desuden indgår en analyse af uligheden mellem økonomisk dårligt stillede pensionister og deres jævnald-
rende.

Overordnet viser undersøgelsen, at der er relativt få økonomisk dårligt stillede pensionister. For de økono-
misk dårligt stillede pensionister er folkepensionen vigtigste indkomstkilde, men boligydelsen spiller også 
en stor rolle for deres økonomi. Analysen viser også, at særligt indvandrere fra ikke-vestlige lande er stærkt 
overrepræsenterede blandt de økonomisk dårligt stillede pensionister.
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