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1    Mercer gör tillsammans med Monash University regelbundet jämförelser av olika länders 
(främst OECD-länders) pensionssystem. Den senast publicerade rapporten, Mercer (2021), 
anger att Danmark har det tredje bästa systemet – endast Island och Nederländerna värderas 
ha bättre system.

Befolkningarna i merparten länder i 
världen, bl a alla länder i Europa, blir 
i genomsnitt allt äldre. Fertiliteten är 
låg och den genomsnittliga livslängden 
ökar. Det innebär att antalet och ande-
len som är äldre, t ex mätt som andelen 
över 65 år, ökar jämfört med antalet och 
andelen som är i vad som brukar beteck-
nas som aktiv ålder, t ex mätt som att 
vara mellan 20 och 65 år. Det ses som 
något som leder till samhällsekonomis-
ka problem, utgifterna för den offentliga 
ekonomin ökar, och åtgärder vidtas för 
att minska effekterna, inte minst åt-
gärder som siktar till senare utträde ur 
arbetslivet. 

Utvecklingen är som nämnts ge-
mensam för många länder. Den är in-
te starkast i länderna i Norden, men i 
grunden är det samma demografiska 
utveckling här som i andra länder i 
Europa. Det betyder att vi kan lära oss 
mycket av andra länders erfarenheter. 
En nyligen utgiven bok om Danmark, 
Andersen och Rose Skaksen (red), Et al-
drende Danmark, ger oss också kunskap 
om den utveckling och de utmaningar 
som t ex Sverige har.

Boken består av tretton kapitel 
som behandlar många aspekter på ut-
vecklingen. Flera kapitel är skrivna av 
nationalekonomer, medan andra har 
sociologer, demografer, statsvetare, 
medicinare och gerontologer som för-
fattare. Olika metoder och olika typer 
av data används. Denna bredd leder till 
en djupare förståelse av utvecklingen 

och dess effekter.  
Ett par inledande kapitel innehåller 

en genomgång av utvecklingen mot en 
åldrande befolkning. De består dels av en 
historik från mitten av 1800-talet fram 
till våra dagar, dels av en framskrivning 
av utvecklingen under resten av detta 
århundrade. Framskrivningen görs med 
olika antaganden. De ger olika resultat 
där dock alla pekar på en utveckling mot 
en fortsatt allt äldre befolkning. Det re-
dovisas också en jämförelse med några 
länder som pekar på att utvecklingen 
mot en åldrande befolkning är betydligt 
starkare i bl a Italien och Japan. De båda 
inledande kapitlen ger en bra bakgrund 
för de analyser som kommer i de övriga 
elva kapitlen.

När nu många blir äldre och lever till 
en högre ålder hur är då deras hälsa men-
talt och fysiskt? De undersökningar som 
finns pekar på att hälsotillståndet givet 
individernas ålder förbättras över tiden. 
Det kan dock inte dölja att hälsotillstån-
det i genomsnitt blir sämre vid en högre 
ålder. Att ha en sämre hälsa vid högre 
ålder påverkar möjligheterna att arbeta 
och också att i övrigt ha ett aktivt liv. 

Hur är då utvecklingen vad gäller 
vid vilken ålder man lämnar arbets-
livet? Följs utvecklingen i OECD-län-
derna från 1970-talet fram till slutet av 
1990-talet gick den i riktning mot ett 
tidigare utträde. Under de senaste båda 
decennierna har utvecklingen vänt –  
åldern vid utträdet ur arbetslivet stiger 
gradvis. I Danmark har den utvecklin-
gen varit ännu tydligare än OECD-ge-
nomsnittet. Sedan mitten av 1990-talet 
har andelen som är i arbete i åldern 55–
64 gradvis ökat från runt 50 till 75 pro-
cent. Det visas tydligt genom att följa ut-
vecklingen för de som är födda olika år. 

Danmark har ett heltäckande pen-
sionssystem som bl a ger bra ekono-
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miskt stöd även till de som har haft låga 
inkomster.1 En lägre andel äldre har låga 
inkomster i Danmark än t ex i Sverige 
och Finland. Skillnaderna mellan mäns 
och kvinnors pensioner är också bland 
de allra lägsta bland OECD-länderna.2 

Från en tidigare sänkning av pensionsål-
dern har den gradvis höjts och ska enligt 
fattade beslut höjas än mer i takt med 
att den förväntade levnadsåldern sti-
ger. Det gäller också den form av tidig 
pension kallad efterlön som finns i Dan-
mark och som många tidigare hade. Den 
lägsta ålder då en sådan pension kan 
börja tas ut har gradvis höjts och den-
na ålder ska enligt fattade beslut även i 
fortsättningen höjas. 

I Danmark som i andra länder sker 
en omfattande omfördelning via den 
offentliga sektorn och då inte främst 
från individer med höga till de med låga 
inkomster, utan framför allt över livs-
cykeln. Den går från dem i aktiv ålder 
dels till barn och unga (främst kostnader 
för förskola, skola och utbildning), dels 
till äldre (främst pensioner, hälso-och 
sjukvård och äldreomsorg). Men det 
sker också en väsentlig omfördelning 
mellan generationer vid sidan om den 
offentliga sektorn. Den sker dels gen-
om ekonomiskt stöd till främst famil-
jemedlemmar, men framför allt genom 
tidsanvändning. Individer i aktiv ålder 
bistår sina äldre familjemedlemmar på 
olika sätt, men framför allt genom vård 
av sina barn. De olika formerna av om-
fördelning och omfattningen av dem be-
handlas i två kapitel.

Frågor som behandlas i ett par 
kapitel i boken är de äldres boende, 
äldres aktiviteter samt ensamhet bland 
de äldre. Andelen boende i särskilda 
äldreboenden ökar men det absolu-
ta flertalet äldre bor i samma typer av 
bostäder som yngre. En undersökning 
pekar på att det är så de önskar bo. 

Det redovisas i ett av de båda ka-
pitlen resultat från en undersökning 
baserad på intervjuer vid flera tillfällen 
av personer som är 57, 67 och 77 år, där 
alltså de som är 77 är den äldsta gruppen, 
som pekar på ökad aktivitet i olika av-
seenden vid given ålder. 

Andelen som bor ensamma har 
vid given ålder minskat bland de äldre. 
Förklaringen är att söka i att vid given 
ålder har färre blivit ensamma genom 
att make/maka avlidit, då den andra 
makens livslängd har ökat och också av 
att skillnaden mellan kvinnors och mäns 
livslängd minskat. Men av de ensambo-
ende är det över tiden en ökande andel 
som svarar att de känner sig ensamma.

Som framgår av presentationen av 
ett urval av många spännande resultat i 
boken, finns det mycket att lära av olika 
aspekter av Danmarks åldrande befolk-
ning och också av olika typer av politik 
på området. Boken bör kunna tjäna som 
ett underlag för debatten i dessa frågor 
inte bara i Danmark utan också i grann-
länder som Sverige och Norge. Dan-
mark har ett pensionssystem som ger 
bra stöd till de som har haft låga inkom-
ster; en fråga som är mycket politiskt 
diskuterad i Sverige. Skillnaden mellan 
mäns och kvinnors pensioner är också 
mycket mindre i Danmark  än i Sverige. 
Pensionsåldern höjs gradvis i Danmark 
som i andra länder och för många är det 
möjligt och något positivt att det sker. 
Men för andra är det inte möjligt att 
fortsätta arbeta till en högre ålder. Det 
är av intresse att följa de lösningar Dan-
mark provat och prövar på detta område. 
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