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Mænd har halet ind på kvindernes
levetid de sidst 35 år
Danskerne lever længere og får flere år
som ældre pensionister. Siden 1950 er
middellevetiden – den gennemsnitlige
levetid – i Danmark steget markant for
både mænd og kvinder.

Figur 1 – Udviklingen i forskellen mellem mænd og kvinders
forventede levetid ved 0 år fra 1950 til 2015 i pct.
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Men selvom levetiden er steget meget for
både mænd og kvinder, så har udviklingen været meget uensartet over tid.
Forskellen i kønnenes middelevetid var i
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Kilde: Danmarks Statistik tabel HISB9 og ATP 2018.

1950 på 3,4 pct. Men fra 1950 og frem til
1985 steg kvindernes middellevetid dobbelt så meget som mændenes, og i 1985

er ikke sket jævnt hen over alderstrinnene

fordelt udover alderstrinnene i perioden

kunne en nyfødt pige forventes at leve

eller over tid for mænd og kvinder. For-

1985 til 2015 for mændene.

8,5 pct. længere end en nyfødt dreng.

bedringerne har været meget forskellige på
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har forbedret deres levetid relativt mest,

ringen for mænd og kvinder på samme al-

end mændenes. Ikke bare fordi kvinder-

og i 2015 var kvindernes forspring faldet

derstrin har været ret forskellige i de 65 år.

ne oplevede den største forbedring i pe-

til 5,2 pct.

rioden fra 1950 til 1985, men også fordi
I de første 35 år fra 1950-1985 opleve-
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de mændene ”kun” en forbedring i den
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samlede levetid på 5,4 pct. Forbedrin-

perioder, og forbedringerne lå i de to peri-

Når man skal se på udviklingen i leveti-

gen skete i høj grad på de yngste alders-

oder også på nogenlunde samme niveau.

den på enkelte alderstrin, så skal man se

trin – dødshyppigheden steg sågar for de

på dødshyppigheden i stedet for middel-

60 og 70-årige. Derimod var reduktionen

Sygdom, livsstil og biologi påvirker
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len på mænds og kvinders middelleve-
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mens udvikling, hvilket i nogle tilfælde
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Data om middellevetider er fra Dan-

1980’erne, mens der de seneste årtier er

misbrug blev kønsforskellene større frem

marks Statistikbank tabel HISB 9.

set tegn på en indsnævring af forskellen.

til 1980 med overvægt af mænd. Men de

Den forventede middellevetid er ba-

seneste 10 år er alkoholforbruget faldet

seret på det aktuelle dødeligheds-

- og mest for mændene.
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