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INDIVIDBASERET PENSIONSSTATISTIK, 2018 

Kvinders pensionsformue 
er lavere end mænds 

Der er betydelig forskel på mænds og kvinders pen-

sionsformue. De danske kvinders pensionsformue
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beløb sig i gennemsnit til knap 796.000 kr. ultimo 

2018. Det er 25 pct. lavere end mændenes gennem-

snitlige pensionsformue på godt 1.065.000 kr. Men 

der er også tegn på, at forskellen mindskes.  

Generelt er der stor spredning i størrelsen på dan-

skernes pensionsformuer, og det er også tilfældet 

for både kvinder og mænd. En afgørende forklaring 

på spredningen er alder, da pensionsformuen først 

opspares for siden at blive udbetalt over den enkel-

tes levetid. Den præcise udvikling i opsparingen er 

resultatet af en række forhold omkring bl.a. lønind-

komst, overenskomstforhold, opsparingsiver og  

 

varierende arbejdsmarkedsdeltagelse på grund af fx 

barsel og deltidsansættelse.  

 

Kvinderne sparer op …  

Blandt de 25-60-årige lønmodtagere er indbetalin-

ger som andel af lønindkomsten (indbetalingspro-

centen
2
) gennemsnitligt højere for kvinder end for 

mænd. Kvindernes indbetalingsprocent er i gennem-

snit 12,3 pct., mens den for mændene er 11,3 pct. 

Kvinderne er dermed mere opsparingsivrige end 

mændene, når indkomstgrundlaget tages med i be-

tragtningen. Målt på beløbsstørrelse indbetaler 

mændene med gennemsnitligt ca. 49.000 kr. årligt 

dog 20 pct. mere end kvinderne. 
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… og haler langsomt ind 

Kvindernes gennemsnitlige pensionsformue er vok-

set med 7,8 pct. over de seneste fire år. Til sammen-

ligning er mændenes steget med 2,6 pct. Gabet mel-

lem de danske mænds og kvinders pensionsformue 

lader altså til langsomt at blive mindre. Set i et inter-

nationalt perspektiv er kønsforskellen også mindre 

end i en lang række andre OECD-lande (link). 

Detaljerede data om danskernes pensionsformue 

Nationalbanken indsamler og kvalitetssikrer i sam-

arbejde med Danmarks Statistik årligt pensionsdata, 

der kan belyse udviklinger i pensionsformuen på 

individniveau. Tabeller med data er tilgængelige i 

Danmarks Statistiks statistikbank (link).  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 Opsparing i livsforsikringsselskaber, pensionskasser, firmapensions-

kasser, ATP og banker for personer i alderen 25 år og opefter 
2
 Baseret på skatteindberetninger for indkomståret 2017 

 Kønsforskellen skrumper langsomt   

 

 

 

 

Anm.: Opsparing i livsforsikringsselskaber, pensionskasser, firma-

pensionskasser, ATP og banker for 25-60-årige lønmodtage-

re ultimo 2018. 
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http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1829
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Forsikring-og-pension-20191126.aspx

