
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Højere tilbagetrækningsalder 
 

De fleste trækker sig før 
folkepensionsalderen 
 

Når folkepensionsalderen stiger i disse tider, skyldes det, at vi lever længere end tidligere. Men 

det er langt fra alle, der fortsætter med at arbejde helt frem til pensionen. 60 pct. i arbejderklas-

sen trækker sig tilbage mellem 59 år og det tidspunkt, hvor de kan få folkepension – størstedelen 

flere år forinden. Til gengæld ser de, der holder hele vejen, ud til at kunne klare at blive lidt 

længere på arbejdsmarkedet. 

 
 

af analytiker Sune Caspersen 10. februar 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• Hver femte i en årgang står uden for arbejdsstyrken, før de fylder 60 år, og det har ikke 
ændret sig over de seneste år. Til gengæld har den stigende efterlønsalder påvirket be-
skæftigelsen blandt seniorer på over 60 år drastisk.  
 

• 60 pct. af arbejderklassen og 57 pct. af middelklassen, der var i beskæftigelse som 59-
årig, indstiller arbejdet før folkepensionen. Blandt den højtuddannede elite og overklas-
sens topledere er det omkring hver tredje, der indstiller karrieren inden folkepensionen. 
Derfor er det under halvdelen af årgangen, der faktisk har mulighed for at blive længere 
på arbejdsmarkedet i takt med den stigende folkepensionsalder.  
 

• Arbejdere og middelklassen har i høj grad benyttet efterlønsordningen til at kunne 
trække sig fra arbejdsmarkedet før folkepensionen. I takt med at efterlønnen de facto ud-
fases, bliver det sværere og sværere for de kommende generationer at benytte den ud-
vej. 
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Størstedelen af en årgang står uden for arbejdsstyrken inden pensionen 

Vi skal fortsætte med at arbejde i længere tid, fordi levealderen stiger. Det er et af grundprincipperne i 

Velfærdsforliget fra 2006, hvor det blev aftalt, at folkepensionsalderen og efterlønsalderen skulle stige 

i takt med befolkningens levealder. Derfor stiger folkepensionsalderen igen med 6 måneder til 66 år den 

1. januar 2020. Efterlønsalderen har været stigende i de sidste mange år, og vilkårene er samtidig blevet 

forringet. 

 

Den senere mulighed for tilbagetrækning er medvirkende til, at færre står uden for arbejdsstyrken i dag 

end tidligere, når de er i 60’erne. Omkring hver femte i en årgang står uden for arbejdsstyrken, før de 

fylder 60 år, og det har ikke ændret sig over de seneste år. 

 

Men ser vi i stedet på dem, der er tæt på at runde 62 år, er andelen, der står uden for arbejdsstyrken, 

faldet fra 2 ud af 5 til 1 ud af 5 inden for de sidste år. Det er et resultat af den højere efterlønsalder. 

 

Umiddelbart før folkepensionsalderen har 60 pct. af en årgang forladt arbejdsstyrken. Det er altså over 

halvdelen, der må forlade arbejdsmarkedet før folkepensionen. Det fremgår af figur 1. 

 

Figur 1. Hvor mange står uden for arbejdsstyrken ved en given alder? 

 

Anm: Opgjort på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik i november måned for personer født i december måned. Døde og udvan-

drede indgår ikke i opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I figur 2 er de 60 pct. af en årgang, der forlader arbejdsstyrken før folkepensionen, fordelt på, hvilken 

ydelse, de modtager. Over halvdelen er på efterløn, mens hver fjerde modtager førtidspension. Derud-

over er der 7 pct., der modtager andre ydelser som fleksydelse, kontanthjælp mv. Hver tiende modtager 

dog ingen ydelser fra det offentlige og kategoriseres derfor som selvforsørgende. 
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Figur 2. Hvilken ydelse modtager de, der står uden for arbejdsstyrken, lige før pensionsalderen? 

 

Anm: Opgjort på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og Beskæftigelsesministeriets forløbsregister ultimo november 2018 for 

personer, der fylder 65 år i december 2018. Døde og udvandrede indgår ikke i opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Hver femte, der forlader arbejdsstyrken inden folkepensionen, har ikke været i beskæftigelse de seneste 

10 år. Det dækker hovedsageligt over førtidspensionisterne i gruppen. For de øvrige knap 80 pct. af 

gruppen var halvdelen offentligt ansatte i det seneste job, mens den anden halvdel arbejdede i private 

virksomheder og organisationer. Størstedelen af de privatansatte var beskæftiget inden for handel og 

transport, industrien og erhvervsservice. 

 

Arbejdere og middelklassen benytter stadig efterlønnen 

I det følgende ser vi på, hvordan tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet adskiller sig mellem de sociale 

klasser. Eliten dækker over en overklasse bestående af topledere, selvstændige mv. med en indkomst 

før skat på over 1,2 mio. kr., og en højere middelklasse, hvor størstedelen udgøres af akademikere, altså 

personer med en lang videregående uddannelse. Middelklassen består af personer med kortere eller 

mellemlange videregående uddannelser, som folkeskolelærer og sygeplejerske, mens arbejderklassen 

består af faglærte og ufaglærte. Vi tager udgangspunkt i dem, der var i beskæftigelse som 59-årig. 

 

Figur 3 viser, at frem mod efterlønsalderen ved 62½ år for 1956-årgangen, er der næsten ingen forskel 

på, hvor mange der fortsat er i beskæftigelse. Det er omkring 90 pct. i alle klasserne. Ved efterlønsalde-

ren sker der dog et markant fald i beskæftigelsen blandt arbejderklassen og middelklassen. I arbejder-

klassen falder andelen, der fortsat er i beskæftigelse, til 67 pct. efter 6 måneder, mens andelen falder til 

72 pct. i middelklassen. Eliten fortsætter derimod i langt højere grad med at arbejde, da 85 pct. fortsat 

er i beskæftigelse 6 måneder efter at have nået efterlønsalderen.  
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Figur 3. Hvor mange fortsætter i beskæftigelse, når de har nået efterlønsalderen? 

 

Anm: Opgørelsen er lavet på personer født i 2. kvartal 1956, hvis efterlønsalder er 62½ år. Klassen er opgjort som den hyppigste klasse i alderen 

50-59 år. Kun personer, der var i ordinær beskæftigelse som 59-årig, indgår i opgørelsen. Fleksjob og beskæftigelse på førtidspension tælles ikke 

med. Døde og udvandrede i løbet af perioden er ligeledes fraregnet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Under halvdelen er stadig i beskæftigelse ved folkepensionsalderen  

Fra efterlønsalderen og frem mod folkepensionsalderen falder beskæftigelsen gradvist med alderen. For 

1954-årgangen, som blev 65 år i 2019, men som oplever en folkepensionsalder, der er hævet med ½ år, 

kan vi nu danne det fulde billede af tiden frem mod folkepensionen. Det fremgår af figur 4, hvor andelen, 

der fortsat er i beskæftigelse, er opgjort for hver af de sociale klasser. De fuldt optrukne linjer viser for-

løbet for 1954’erne, mens de stiplede linjer viser udviklingen for årgangen før dem, 1953’erne. Forskellen 

mellem de to generationer er, at efterløns- og folkepensionsalder er forskudt med ½ år. 

 

Figuren viser, at forskellen mellem eliten og middel- og arbejderklassen ikke blot opstår ved efterlønsal-

deren. Den øges nemlig 2 år efter efterlønsalderen, hvor vilkårene for at trække sig tilbage på efterløn er 

bedre. Herefter er udviklingen i klasserne nærmest parallel frem mod folkepensionsalderen. Den forhø-

jede folkepensionsalder ser ud til at fastholde beskæftigelsen blandt de resterende på arbejdsmarkedet. 
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Figur 4. Hvor mange fortsætter i beskæftigelse frem mod folkepensionsalderen? 

 

Anm: Opgørelsen er lavet på personer født i 1. kvartal 1954, hvis efterlønsalder er 60½ år og folkepensionsalder er 65½ år. De stiplede linjer viser 

opgørelsen for personer født i 1. kvartal 1953, hvis efterløns- og folkepensionsalder er ½ år tidligere end 1954’erne. Klassen er opgjort som den 

hyppigste klasse i alderen 50-59 år. Kun personer, der var i ordinær beskæftigelse som 59-årig indgår i opgørelsen. Fleksjob og beskæftigelse på 

førtidspension tælles ikke med. Døde og udvandrede i løbet af perioden er ligeledes fraregnet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Figur 5 opsummerer, hvordan tilbagetrækningsmønstret frem mod folkepensionsalderen adskiller sig 

mellem klasserne. I arbejderklassen er 60 pct. af dem, der var i beskæftigelse som 59-årig, ikke længere 

i beskæftigelse 1 måned før folkepensionen, altså ved en alder på 65 år og 5 måneder. Over halvdelen af 

dem, der ikke længere arbejder, var dog allerede stoppet, inden de fyldte 62 år. 

 

I middelklassen er det 57 pct., der ikke længere er i beskæftigelse umiddelbart før folkepensionen. Der 

er dog færre, der trak sig tidligt tilbage, i forhold til arbejderklassen. I eliten er det blot 34 pct., der ikke 

længere arbejder, og det er særligt i de sidste år op til folkepensionen, at de stopper med at arbejde. 
 

Figur 5. Hvor mange trækker sig fra ordinær beskæftigelse før folkepensionsalderen? (65½ år) 

 

Anm: Opgørelsen er lavet på personer født i 1. kvartal 1954, som fylder 65½ år og derved når folkepensionsalderen i 3. kvartal 2019. Klassen er 

opgjort som den hyppigste klasse i alderen 50-59 år. Kun personer, der var i ordinær beskæftigelse som 59-årig indgår i opgørelsen. Fleksjob og 

beskæftigelse på førtidspension tælles ikke med. Døde og udvandrede i løbet af perioden er ligeledes fraregnet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Højere folkepensionsalder har løftet beskæftigelsen blandt seniorer 

Vender man tallene på hovedet, kan man konkludere, at 40 pct. af arbejderklassen stadig er beskæfti-

gede umiddelbart før de runder 65½ år, som er pensionsalderen for dem, der er født i første halvår af 

1954. Til sammenligning var andelen i beskæftigelse ved denne alder omkring 8 pct.point lavere for år-

gangen, der kom før, altså 1953’erne, hvis folkepensionsalder var 65 år. 

 

Det samme billede ser vi også i middelklassen og eliten, hvor andelen, der fortsat er i beskæftigelse, er 

steget med 8-10 pct.point, efter folkepensionsalderen er blevet hævet. Det fremgår af figur 6. 

 

Figur 6. Hvor mange er fortsat i beskæftigelse 5 måneder efter at have fyldt 65 år? 

 

Anm: Se anmærkning til figur 5. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Der er altså en tydelig respons på den forhøjede folkepensionsalder, da flere fortsætter med at arbejde. 

Man kan derfor også sige, at reformerne lader til at virke efter hensigten. I samme ombæring er det dog 

vigtigt at have øje for det samlede billede, for over halvdelen af arbejderklassen og middelklassen, som 

udgør størstedelen af lønmodtagerne, er allerede stoppet med at arbejde før folkepensionsalderen. I ar-

bejderklassen trækker størstedelen sig faktisk et godt stykke tid inden. 

 

Efterlønnen har været den motor, der historisk set har muliggjort tidligere tilbagetrækning. Men i takt 

med at efterlønnen de facto udfases i disse år, bliver det sværere og sværere for dem, der ikke kan eller 

vil arbejde helt frem til folkepensionsalderen, at trække sig uden store og vedvarende økonomiske kon-

sekvenser. 
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Boks 1. Sådan har vi gjort 

Vi har undersøgt beskæftigelsesomfanget på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre. Opgørelserne bygger på den 
registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned, og 
Beskæftigelsesministeriets forløbsregister (DREAM), hvor lønmodtagerbeskæftigelse opgøres på baggrund af indberetnin-

ger til e-indkomstregistret. 
 
Analysen af de sociale klasser tager udgangspunkt i kohorter, der er født i bestemte kvartaler fra 1953 til og med 1956. Ind-

delingen i de sociale klasser er foretaget på baggrund af, hvilken klasse, den enkelte person primært tilhørte i alderen 50-59 
år. Personer der i størstedelen af denne tid har været studerende, bosiddende uden for Danmark, eller døde, er ikke medta-
get i analysen. 

 
Der indgår kun personer, der havde lønmodtagerbeskæftigelse som 59-årig, i analysen af de sociale klasser. Kun ordinært 
beskæftigede tælles med i opgørelsen, da fleksjob og beskæftigelse på førtidspension er fraregnet. Døde og udvandrede i 

løbet af perioden er ligeledes fraregnet. 

 

Boks 2. De sociale klasser 

Overklassen  

• Chefer, selvstændige og andre personer med en videregående uddannelse, der tjener over 3 gange medianind-
komsten (i 2018 svarende til en indkomst over 1,2 mio. kr. før skat). 

• Eksempler: Bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør 
• En person i overklassen tjener i gennemsnit over 2,1 mio. kroner. 

 

Højere middelklasse  
• Alle personer med en lang videregående uddannelse med en indkomst under 1,2 mio. kr.  
• Selvstændige, lønmodtagere i chefstillinger og andre personer med en kort eller mellemlang videregående ud-

dannelse med en indkomst i intervallet 2-3 gange medianindkomsten  
• Eksempel: Ingeniør, læge, embedsmand, gymnasielærer. 
• En person i den højere middelklasse tjener i gennemsnit ca. 600.000 kroner 

 

Middelklassen    
• Personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en indkomst under det dobbelte af medi-

anindkomsten (i 2018 svarende til en indkomst under 785.000 kr. før skat)  
• Selvstændige og lønmodtagere i chefstillinger med en indkomst under det dobbelte af medianindkomsten. 
• Eksempel: Folkeskolelærer, sygeplejerske, politibetjent/forsvar, pædagog. 
• En person i middelklassen tjener i gennemsnit ca. 410.000 kroner. 

 

Arbejderklassen  
• Arbejderklassen udgøres af ufaglærte, personer med en gymnasial uddannelse og personer med en erhvervsfag-

lig uddannelse. 
• Eksempel: Tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent, mekaniker, supermarkedsansat, byggebranchen, slagteri. 
• En person i arbejderklassen tjener i gennemsnit ca. 390.000 kroner. 

 
Klassen uden for arbejdsmarkedet 

• Personer, som har været i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke driver selvstændig virk-

somhed.  

• Eksempel: Førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. 
• En person i klassen uden for arbejdsmarkedet tjener i gennemsnit 200.000 kroner. 

 


