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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/16705 

40 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse 

40,2 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Det viser en helt ny beregning fra 
Danmarks Statistik, der ikke tidligere har offentliggjort en skilsmisseprocent. Bereg-
ningen er lavet for perioden 1980 til 2010, og den aktuelle skilsmisseprocent er den 
laveste i de seneste ti år. I 1989 toppede skilsmisserne med 44,5 pct., mens tallet var 
lavest i 1980 med 37,5 pct. 
 
Andel ægteskaber, der ender i skilsmisse 
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Skilsmisseprocenten ser 50 år frem 
Skilsmisseprocenten for 2010 angiver teknisk set andelen af ægteskaber indgået i 
2010, som vil ende i skilsmisse i løbet af ægteskabets første 50 år under to forudsæt-
ninger: Begge parter i ægteskabet er fortsat er i live 50 år efter vielsen, og skilsmisse-
andelene fra 2010 for alle ægteskaber, der i dag har varet fra 0 til 50 år, er uændrede 
de næste 50 år. Skilsmisseprocenten er dermed kun en indikator for omfanget af 
skilsmisser i befolkningen – ikke en forudsigelse om fremtiden. 
 
Ægteskabets femte år er farligst 
I 2010 blev 895 ud af 36.600 par i ægteskabets femte år skilt. Dvs. at 2,45 pct. af de 
par, som havde overlevet de første fire års ægteskab, ikke holdt i fem år. Dermed er 
ægteskabets femte år det år, hvor der er størst risiko for skilsmisse. 
 
Skilsmisserisikoen falder med ægteskabets varighed, og efter 40 år sammen bliver 
meget få skilt. Kun 0,14 pct. af ægteskaberne gik i opløsning i det 41. år. Sandsynlig-
heden for skilsmisse er altså 18 gange så høj i ægteskabets femte år som i det 41. år – 
hvis det altså har holdt så længe, og begge parter er i live. 
 



Skilsmisserisiko i forhold til ægteskabets varighed. 2010 
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Samlet andel skilte i forhold til tidspunkt for vielsen. 2010 
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Hvert femte par skilles inden kobberbrylluppet 
Sandsynligheden for skilsmisse er meget lav i ægteskabets første tolv måneder, men 
stiger herefter kraftigt. Risikoen for skilsmisse falder først efter ti år. Efter 12 år er 22 
pct. af ægteskaberne endt med skilsmisse, og dermed er hvert femte par skilt, inden 
de når at fejre kobberbryllup. Mere end halvdelen af de ægteskaber, der ender i 
skilsmisser, går i opløsning i løbet af de første 12 år. 
 

Mere information Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1457. 

Kilder og metoder Kilden er Det Centrale Personregister (CPR). I dokumentet Skilsmisseprocent på 
www.dst.dk/befolkning er metoden bag undersøgelsen og det nye begreb beskrevet nærmere. 

Næste offentliggørelse Vielser og skilsmisser – skilsmisseprocent 2011 offentliggøres uge 11 i 2012. 

Henvendelse Thomas Michael Nielsen, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk 
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