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KAPITEL III 
TILBAGETRÆKNINGSAFTALEN 
 

I kapitlet præsenteres en analyse af, hvordan tilbagetræk-
ningsaftalen har øget erhvervsdeltagelsen og beskæftigel-
sen for personer i alderen 60 til 65 år. 
 
Kapitlets analyser viser, at de gradvise forhøjelser af tilba-
getrækningsalderen har ført til, at arbejdsudbuddet i 2019 
var 48.000 personer større, end det havde været i fravær 
af forhøjelserne. 
 
Virkningerne på arbejdsudbuddet er imidlertid lavere end 
forventningen var, da tilbagetrækningsaftalen blev vedta-
get. Men selvom reformeffekterne blev overvurderet, er 
beskæftigelsen vokset udover, hvad reformer og demo-
grafi kan forklare.  
 
De gradvise stigninger i tilbagetrækningsalderen er cen-
trale for den finanspolitiske holdbarhed. Det er derfor væ-
sentligt at få mere viden om, hvad der bidrager til beskæf-
tigelsesfremgangen blandt ældre.  
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III.1 INDLEDNING 

I Aftale om senere tilbagetrækning fra maj 2011 blev det vedtaget at 
fremrykke de forhøjelser af efterløns- og folkepensionsalderen, som 
fulgte af Velfærdsaftalen fra 2006. Det er centralt for den finanspoliti-
ske holdbarhed, at disse forhøjelser gennemføres og rent faktisk fører 
til senere tilbagetrækning og en forøget beskæftigelse. I fravær af stig-
ninger i tilbagetrækningsalderen ville finanspolitikken ikke være hold-
bar, og der ville i betydeligt omfang skulle findes finansiering ved andre 
typer af arbejdsudbudsreformer, ved at hæve skatterne eller ved at re-
ducere de offentlige udgifter.  
 
Beregninger af den finanspolitiske holdbarhed er funderet i en lang 
række antagelser. Centralt i denne sammenhæng er netop antagel-
serne om, hvordan tilbagetrækningsadfærden bliver påvirket af de lø-
bende forhøjelser af efterløns- og folkepensionsalderen. Der eksisterer 
ikke megen viden herom, men det er muligt at benytte erfaringerne 
med de første forhøjelser af efterløns- og folkepensionsalderen, som 
fandt sted i perioden 2014-20. I dette kapitel præsenteres en analyse 
af, hvordan tilbagetrækningsaftalen har øget erhvervsdeltagelsen og 
beskæftigelsen for personer i alderen 60 til 65 år i denne periode, men 
det diskuteres også, hvilke andre faktorer der kan have haft betydning 
for udviklingen. 
 
Analysen af tilbagetrækningsaftalen viser en betydelig effekt af regel-
ændringerne og konkluderer, at lønmodtagerbeskæftigelsen blandt de 
60-65-årige af denne årsag er forøget med 37.000 personer i 2019. 
Analysen fremdrager særligt, at alle tre elementer af regelændringerne 
– forhøjelse af efterlønsalderen, forhøjelsen af alderen, hvor der kan 
gøres brug af udskydelsesreglen og forhøjelsen af folkepensionsalde-
ren – har bidraget til at løfte erhvervsdeltagelsen. Effekten, der følger 
af forhøjelsen af efterlønsalderen er størst, mens effekten der følger af 
at forhøje folkepensionsalderen er mindst. Dette er forventeligt, da an-
dre forhold end de rent økonomiske, herunder sundhed, får en større 
rolle at spille i tilbagetrækningsbeslutningen i takt med, at man bliver 
ældre. 
 
Opgjort i forhold til erhvervsdeltagelsen for den forudgående halvår-
gang ved den samme alder er der mindre forskel på tværs af de tre 
regelændringer; den gennemsnitlige effekt for kvinder og mænd på er-
hvervsdeltagelsen af at forhøje efterlønsalderen er en stigning i det 
halve år op til den nye efterlønsalder på omtrent 30 pct. for kvinder og 
17 pct. for mænd. Tilsvarende er forøgelsen af erhvervsdeltagelsen 
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som følge af ændringen i udskydelsesreglen på 20 pct. for kvinder og 
på 10 pct. for mænd, og for forhøjelsen af folkepensionsalderen på 32 
pct. for kvinder og 8 pct. for mænd. 
 
Herudover viser analysen, at virkningen af forhøjelsen af efterlønsal-
deren opgjort i personer er større for erhvervsdeltagelsen, end den er 
for lønmodtagerbeskæftigelsen. Resultatet skal ses i lyset af, at ledig-
heden blandt de personer, der vælger at gå på efterløn, er betydeligt 
højere, end blandt de personer, der ikke gør. Det indikerer tydeligt, at 
efterlønnen for mange anvendes som en afgang fra ledighed. Blandt 
dem, der i forvejen var ledige, kan forhøjelsen indebære en forlæn-
gelse af ledighedsperioden. Det vil derfor være fejlagtigt at konkludere, 
at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen i sig selv forårsa-
ger ledighed for denne gruppe. Men blandt dem, der i forvejen var le-
dige, kan forhøjelsen indebære en forlængelse af ledighedsperioden, 
og det vil bidrage til en stigning i den samlede ledighed. I modsatgå-
ende retning er det muligt, at forhøjelsen af efterløns- og folkepensi-
onsalderen vil føre til en udskydelse af den forhøjede ledighed, der ses 
op til disse tidspunkter. Dette vil i så fald føre til en lavere ledighed. 
 
På trods af den betydelige beskæftigelseseffekt af regelændringerne 
er effekten mindre, end den blev skønnet i 2015, før der var erfaringer 
med forhøjelserne. Den faktiske udvikling i beskæftigelsen fra 2013 til 
2019 har imidlertid været større end den estimerede reformeffekt. For-
skellen skal tilskrives andre forhold, herunder konjunktur og ændrede 
demografiske forhold, der trækker i retning af stærkere arbejdsmar-
kedstilknytning, men i høj grad også uforklarede faktorer. Disse kan 
eksempelvis relatere sig til sundhed, arbejdsmiljø eller tilgang af uden-
landsk arbejdskraft. I kapitlet søges det at komme tættere på disse for-
klaringer, men der udestår yderligere analyser, før der kan konklude-
res. 
 
Kapitlet indeholder i afsnit III.2 en beskrivelse af tilbagetrækningsafta-
len. I afsnit III.3 beskrives udviklingen i tilbagetrækningsadfærden de 
seneste år i Danmark og i udvalgte OECD-lande. I afsnit III.4 præsen-
teres resultaterne fra analysen af tilbagetrækningsaftalens effekter på 
arbejdsudbuddet. I afsnit III.5 opregnes effekterne for den samlede be-
skæftigelse og det samlede arbejdsudbud. Afsnit III.6 opsummerer og 
konkluderer. 
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III.2 BESKRIVELSE AF REFORMEN 

Udgangspunktet for analysen i dette kapitel er de forhøjelser af efter-
løns- og folkepensionsalderen samt øvrige ændringer, der blev beslut-
tet med tilbagetrækningsaftalen i 2011, jf. boks. III.1. I analyseperioden 
2014 til 2020 handler det om følgende centrale punkter:  
 

• Forhøjelse af efterlønsalderen fra 60 år til 63 år 
• Forhøjelse af folkepensionsalderen fra 65 år til 66 år 
• Forhøjelse af alderen, hvor der kan gøres brug af udskydel-

sesreglen, fra 62 år til 64 år 
• Forkortelse af efterlønsperioden fra fem til fire år  
• Afskaffelse af muligheden for at undgå pensionsmodregning i 

efterløn ved udskydelse 
• Mulighed for skattefri udbetaling af indbetalte efterlønsbidrag 

ved udmeldelse af efterlønsordningen i 2012.  
 
Inden tilbagetrækningsaftalens regelændringer begyndte at træde i 
kraft i 2014, var efterlønsalderen 60 år, og der var mulighed for at mod-
tage efterløn i op til fem år indtil folkepensionsalderen på 65 år. Hvis 
man valgte at udskyde efterlønnen med mindst to år, var der mulighed 
for at få en højere ydelse i den resterende del af efterlønsperioden, jf. 
boks III.1.  
 
Reformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen er gradvist 
forhøjet til 63 henholdsvis 66 år i 2020, jf. boks III.1. Forhøjelserne har 
i denne periode påvirket fødselsårgangene, der er født i perioden 1954 
til 1960. For årgange, der er født i andet halvår af 1956 eller senere, er 
efterlønsperioden reduceret til de nuværende fire år, og muligheden 
for at undgå pensionsmodregning i efterlønnen er afskaffet. Man opnår 
dog fortsat en højere sats, og man bevarer muligheden for at optjene 
en skattefri præmie, hvis man vælger at udskyde efterlønnen. 
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BOKS III.1 PENSIONS- OG EFTERLØNSREGLER 

Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det besluttet gradvist at forhøje efterløns- og folkepensionsalde-
ren for at modgå presset på de offentlige finanser af den forventede stigning i levetiden. I Aftale om 
senere tilbagetrækning fra 2011 blev det besluttet at fremrykke disse aftalte forhøjelser med fem år. 
Forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen har betydning for personer født i januar 1954 eller 
senere, begyndende i henholdsvis 2014 og 2019, jf. tabel A. 
 
Tilbagetrækningsaftalen indebærer, at efterlønsalderen hæves, og at efterlønsperioden forkortes. 
Efterlønsalderen er hævet med et halvt år om året siden 2014, så den fra 2019 er 63 år for personer 
født fra juli 1956 til december 1958. For årgangene født i 1954 og 1955 forhøjes pensionsalderen 
parallelt, men forbliver herefter 67 år for de kommende årgange, som også oplever en kortere efte-
rønsperiode. For de efterfølgende årgange forhøjes efterlønsalderen yderligere med et år til 64 år, 
uden at pensionsalderen sættes op, hvilket indebærer, at efterlønsperioden er tre år for personer 
født efter 1. juli 1959. I takt med forkortelsen af efterlønsperioden udfases den såkaldte udskydel-
sesregel, der hidtil har gjort det fordelagtigt at udskyde efterlønnen med to år.  

I fremtiden skal folkepensionsalderen indekseres i forhold til udviklingen i den forventede gennem-
snitlige levetid, hvilket besluttes hvert femte år ifølge reglerne i Bekendtgørelse af lov om social 
pension. Det skete første gang i 2015, hvor folkepensionsalderen blev hævet til 68 år i 2030. I 2020 
besluttede Folketinget, at folkepensionsalderen skal hæves til 69 år i 2036.  

TABEL A PENSIONS- OG EFTERLØNSREGLER FOR FØDSELSÅRGANGE 

Fødselsdato 
Efter-
løns-
alder 

(år) 

Folke 
pens.  
alder 

(år) 

Antal 
år m. 
efter-
løn 

Året for 
 efterløn 

Året for 
folkepension 
 

Før 1. jan. 1954 60 65 5 Frem til dec. 2013 Frem til dec. 2018 
Jan.-juni 1954 60½ 65½ 5 Juli-dec. 2014 Juli-dec. 2019 
Juli-dec. 1954 61 66 5 Juli-dec. 2015 Juli-dec. 2020 
Jan.-juni 1955 61½ 66½ 5 Juli-dec. 2016 Juli-dec. 2021 
Juli-dec. 1955 62 67 5 Juli-dec. 2017 Juli-dec. 2022 
Jan.-juni 1956 62½ 67 4½ Juli-dec. 2018 Jan.-juni 2023 
Juli 1956-dec. 1958 63 67 4 Juli 2019-dec. 2021 Juli 2023-dec. 2025 
Jan. 1959-juni 1959 63½ 67 3½ Juli-dec. 2022 Jan.-juni 2026 
Juli 1959-dec. 1962 64 67 3 Juli 23-dec. 2026 Juli 2026-dec. 2029 
Jan. 1963-dec. 1966 65 68 3 Fra jan. 2027 Fra jan. 2030 
Fra 1. jan. 1967 66 69 3 Fra jan. 2033  Fra jan. 2036 

 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og Bekendtgørelse af lov om social pension.
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BOKS III.1 PENSIONS- OG EFTERLØNSREGLER, FORTSAT 

Den såkaldte udskydelsesregel gør det fordelagtigt at udskyde efterlønnen. Udskydelsesreglen blev 
tidligere kaldt 2-årsreglen, fordi der oprindeligt var tale om udskydelse med to år fra 60 år til 62 år. 
Ved udskydelse af efterlønnen kunne man opnå en højere efterlønssats, og man var fritaget for 
pensionsmodregning i resten af efterlønsperioden. I tillæg hertil havde man mulighed for – ved fort-
sat arbejde efter udskydelse – at optjene en skattefri præmie på op til godt 160.000 kr. (2019-ni-
veau). For personer født frem til og med 1955 var disse regler uændrede, bortset fra at aldersgræn-
serne blev sat op med i alt to år svarende til et halvt år for hver af de halve årgange fra 1954 og 
1955. 
 
I takt med at efterlønsperioden gradvis reduceres fra fem år til tre år for personer født mellem 1. 
januar 1956 og 31. december 1959, bliver de oprindelige to års udskydelse reduceret til halvandet 
år, et år henholdsvis et halvt år, jf. tabel B. Udskydelsesreglen er herefter helt udfaset for personer 
født efter 1. juli 1959, der er den første halvårgang med en treårig efterlønsperiode. Personer, der 
er født efter 1. januar 1956, har ikke længere mulighed for at undgå modregning i efterlønnen med 
pensionsformue (ekskl. ATP), uanset hvornår de går på efterløn. Modregningen i efterlønnen for 
pensionsformuer blev endvidere forhøjet fra 60 til 80 pct. af beregningsgrundlaget. 
 
Udskydelse af efterlønstidspunktet til mindre end tre år før folkepensionsalderen giver fortsat mu-
lighed for en skattefri præmie på op til godt 160.000 kr. (2019-niveau), der afhænger af en persons 
arbejdsomfang i de tre sidste år inden folkepensionsalderen. 

TABEL B UDSKYDELSESREGLEN FOR FØDSELSÅRGANGE 

   Betingelser ved udskydelse 
Fødselsdato Efterløns-

periode 
Udskydel-

sesperiode 
Pensions-

modregninga) 
Høj satsb) 

Før 1. januar 1956 5 år 2 år Nej Ja 
1. jan.-30. juni 1956 4½ år 1½ år Ja Ja 
1. juli 1956-31. dec. 1958 4 år 1 år Ja Ja 
1. jan. 1959-30. jun. 1959  3½ år ½ år Ja Ja 
Efter 1. juli 1959 3 år - - - 

 

a) For årgangene født før 1. januar 1956 kunne pensionsmodregning i hele efterlønsperioden undgås ved
at udskyde efterlønnen med mindst to år. Modregningsreglerne betyder, at efterlønnen reduceres med 
80 pct. af grundlaget, som er en beregnet pensionsindtægt på det tidspunkt, hvor en person når efter-
lønsalderen. For ikke-livsvarige pensioner er grundlaget 5 pct. af pensionsdepotet. 

b) Høj sats svarer til 100 pct. af den dagpengesats, som en person er berettiget til. Alternativet er en lavere
sats, der svarer til 91 pct. 

Anm.: Udskydelsesreglen er herefter helt udfaset for personer født efter 1. juli 1959, der er den første halvår-
gang med en treårig efterlønsperiode. Dette er markeret med “-”. 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 
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Udover forhøjelserne af efterløns- og folkepensionsalderen ændres 
den såkaldte udskydelsesregel også med tilbagetrækningsaftalen. Ud-
skydelsesreglen giver et økonomisk incitament til at udskyde tidspunk-
tet for overgang til efterløn med to år. For årgangene født før 1. januar 
1956 stiger udskydelsesreglens aldersgrænse (defineret som efter-
lønsalderen plus udskydelsesperioden) i takt med efterlønsalderen; for 
personer, der født i andet halvår 1955, indebærer tilbagetrækningsaf-
talen eksempelvis en stigning i efterlønsalderen fra 60 til 62 år og en 
stigning i udskydelsesreglens aldersgrænse fra 62 til 64 år. For de ef-
terfølgende årgange udfases udskydelsesreglen gradvist. Samtidig 
hermed reduceres det økonomiske incitament til at udskyde efterløn-
nen. Det skyldes, at reglerne for pensionsmodregning i efterlønsatsen 
strammes for årgange født i 1956 eller senere, så udsættelse ikke læn-
gere friholder eventuel pensionsmodregning i efterlønnen.  
 
Som en del af tilbagetrækningsaftalen fik medlemmer af efterlønsord-
ningen mulighed for at få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit ved 
udmeldelse af efterlønsordningen i 2012, hvilket godt 532.000 efter-
lønsberettigede personer benyttede sig af. Størstedelen af de ud-
meldte var i alderen 30 til 50 år, hvorfor udmeldelserne har størst be-
tydning for arbejdsudbuddet på længere sigt. Der var dog også godt 
17.200 udmeldelser, som var mellem 55 og 59 år i 2012, jf. figur III.1. 
Disse aldersgrupper svarer næsten til årgangene født fra 1953 til 1957, 
som er målgruppen for analysen i nærværende kapitel. 
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FIGUR III.1 UDMELDELSER AF EFTERLØNSORDNING 

Blandt de 55-59-årige meldte 17.200 sig ud af efterlønsordningen 
i 2012.  

 
Anm.: Alderen er opgjort primo april 2012, så aldersgruppen 55-59 år 

svarer ikke helt til årgangene født fra 1953 til 1957. 

Kilde: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (2013). 
 

 
 

III.3 TILBAGETRÆKNINGSADFÆRD 

I dette afsnit beskrives udviklingen i tilbagetrækningsalderen, og årsa-
gerne til den gradvise stigning i tilbagetrækningsalderen diskuteres. 
Efterfølgende sammenlignes tilbagetrækningsalderen i Danmark og 
andre OECD-lande. Endelig beskrives udviklingen i beskæftigelsesfre-
kvensen for de årgange, som indgår i analysen i dette kapitel.  
 
Tilbagetrækningsalderen er steget gradvist de seneste ti år, jf. figur 
III.2. Tilbagetrækningsalderen steg således også i årene, før efterløns-
alderen blev hævet fra 2014. Dette indikerer, at også andre forhold end 
reglerne for efterløn og folkepension har betydning for tilbagetræk-
ningsbeslutningen. Stigningen er omtrent den samme for kvinder som 
for mænd, men mænd trækker sig generelt senere tilbage. Opdelt på 
uddannelse ses det, at personer med lange videregående uddannelser 
generelt trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet end andre ud-
dannelsesgrupper, men det ses også, at forskellen er blevet lidt mindre 
de seneste år.  
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FIGUR III.2 GENNEMSNITLIG TILBAGETRÆKNINGSALDER 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er højere for mænd end kvinder og højere for personer 
med videregående uddannelser end andre uddannelser.  
 

Opdeling på køn 

 

 
Opdeling på uddannelse 

 

 

 
Anm.: KVU angiver korte videregående uddannelser, MVU angiver mellemlange videregående uddannelser, 

og LVU angiver lange videregående uddannelser. En person defineres som tilbagetrukket, når vedkom-
mende får udbetalt efterløn eller folkepension, og i samme måned ikke har en væsentlig erhvervsind-
komst. Der er kun medregnet personer, som er i arbejdsstyrken op til tilbagetrækningspunktet. Tilbage-
trækningstallene for 2019 og 2020 er foreløbige. Den særlige stigning i 2014 skyldes, at beregningsme-
toden for den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder resulterer i en ekstraordinær stigning i den periode, 
hvor den første årgang med forhøjet efterlønsalder udsætter tilbagetrækningen, og hvor de pågældende 
personer med relativ lav tilbagetrækningsalder ikke indgår i gennemsnitsberegningen. 

Kilde: Forsikring og Pension (2020). 
 

 
Set i en international sammenhæng er den gennemsnitlige tilbage-
trækningsalder for kvinder relativt lav i Danmark, jf. figur III.3. Danske 
kvinder trækker sig væsentligt tidligere tilbage end kvinder i mange an-
dre lande, mens danske mænd befinder sig tættere på OECD-gen-
nemsnittet. De danske mænd trækker sig lidt senere tilbage end mænd 
i Tyskland og Storbritannien, men tidligere end mænd i Sverige og 
USA. 
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FIGUR III.3 GENNEMSNITLIG TILBAGETRÆKNINGSALDER I FORSKELLIGE OECD-
LANDE 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Danmark er relativt lav. 
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Anm.: OECD beregner den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder som et gennemsnit over de seneste 5 år, 

hvilket forsinker virkningen af forhøjet efterlønsalder i Danmark. 

Kilde: OECD (2019). 
 

 
De senere års stigende tilbagetrækningsalder er, som analyserne i 
dette kapitel viser, i vidt omfang et udslag af de forhøjede aldersgræn-
ser for efterløn og folkepension. Analyserne viser dog også, at beskæf-
tigelsen blandt danskere over 60 år må være steget af andre årsager 
end de forhøjede aldersgrænser. I de seneste to årtier er beskæftigel-
sesstigningen for ældre sket sideløbende med faldende dødelighed for 
de pågældende aldersgrupper, jf. figur III.4.  
 
I figur III.4 ses en udvikling med aftagende dødelighed og stigende be-
skæftigelse som en bevægelse over tid fra højre mod venstre (afta-
gende dødelighed) og opad (stigende beskæftigelse). Denne sammen-
hæng ses for alle aldersgrupper siden 2000, hvorimod både beskæfti-
gelse og dødelighed har været aftagende i perioden fra 1980 til 2000 
for de fleste aldersgrupper. 
 
Hvis dødeligheden anvendes som sundhedsmål for ældre, er ældres 
sundhed forbedret over de seneste 40 år i takt med, at dødeligheden 
er aftaget. Hvis forbedringer i seniorers sundhedstilstand har øget ar-
bejdsevnen, kan det alt andet lige have ført til øget beskæftigelse og 
senere tilbagetrækning. Det er imidlertid ikke det, der er sket i de første 
to årtier af perioden fra 1980 til 2018, hvor både dødelighed og be-
skæftigelse har været aftagende for aldersgrupperne 58-64 år. Det er 
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netop i den første halvdel af denne periode, at efterlønsordningen (fra 
1979) har bidraget til at reducere beskæftigelsen for de 60-64-årige. 
Denne udvikling er siden årtusindskiftet blevet vendt, så stigende be-
skæftigelse følger aftagende dødelighed, hvilket er sket sideløbende 
med de stramninger af efterlønsordningen, der blev påbegyndt med 
efterlønsreformen i slutningen af 90’erne, og fra 2014 fulgt op af tilba-
getrækningsreformen. 
 
For kvinder er dødeligheden ligeledes aftaget for de viste aldersgrup-
per, men bortset fra et mindre fald i beskæftigelsen for de efterlønsbe-
rettigede (de 62- og 64-årige) i perioden 1980-2000 er beskæftigelsen 
samtidig steget, jf. figur III.4. Det skal ses i sammenhæng med, at be-
skæftigelsen for kvinder generelt har udvist en opadgående tendens i 
begyndelsen af den viste periode. Indførelsen af efterlønsordningen i 
1980 har tydeligvis også påvirket beskæftigelsen for kvinder i efter-
lønsalderen, men generelt viser figuren en positiv sammenhæng mel-
lem beskæftigelse og sundhedstilstand.  
 

FIGUR III.4 BESKÆFTIGELSE OG DØDSHYPPIGHED 

Figurerne viser beskæftigelse og dødsfald som andel af befolkningen i 1-års aldersgrupper. 
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Anm.: Figurerne skal læses, så en udvikling med aftagende dødelighed og stigende beskæftigelse ses som en 

bevægelse over tid fra højre mod venstre (aftagende dødelighed) og opad (stigende beskæftigelse).  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Udover forbedret sundhed og ændringer i tilbagetrækningsreglerne 
kan en lang række andre forhold have bidraget til at forklare den grad-
vise stigning i tilbagetrækningsalderen. Kvindernes indtog på arbejds-
markedet og en gradvis forbedring af uddannelsesniveauet trækker i 
retning af, at ældres beskæftigelsesfrekvenser øges over tid. Ændrede 
jobtyper med mindre fysisk arbejde kan have haft betydning for, hvor 
mange ældre der har mulighed for at arbejde. Stigende pensionsfor-
muer og demografiske ændringer er andre forhold, som kan have på-
virket tilbagetrækningsalderen. Derudover har konjunkturudviklingen 
selvsagt betydning for udviklingen i beskæftigelsen over tid.  
 
Et mere detaljeret indblik i udvikling i tilbagetrækningsadfærden frem-
går af figur III.5, som viser lønmodtagerbeskæftigelse og erhvervsdel-
tagelse for de halvårgange, der er berørt af de forhøjede aldersgræn-
ser for henholdsvis efterløn og folkepension. Figurerne viser, at be-
skæftigelse og erhvervsdeltagelse falder markant, når fødselsårgan-
gene opnår efterlønsalderen. Årgang 1953 kunne for eksempel trække 
sig tilbage med efterløn som 60-årige i 2013, og beskæftigelsesfre-
kvensen falder brat fra knap 70 pct. til under 60 pct. ved 60-årsalderen. 
Personer født i anden halvdel af 1956 kan først opnå efterløn som 63-
årige, og årgangens beskæftigelsesfrekvens er knap 67 pct., når de 
fylder 63 år, og falder markant derefter. Figurerne giver dermed en ty-
delig indikation af, at de seneste års forhøjelser af efterløns- og folke-
pensionsalderen har øget beskæftigelsen, hvilket de mere detaljerede 
analyser i afsnit III.4 bekræfter.  
 
Figuren viser også, at halvårgangenes beskæftigelsesfrekvenser før 
60-årsalderen stiger en smule fra årgang til årgang, men at de også 
hver især falder frem mod det tidspunkt, hvor retten til efterløn opnås. 
Dette indikerer, at andre forhold, eksempelvis udviklingen i konjunktur-
situationen og seniorernes sundhedstilstand, kan have haft betydning 
for den gradvise udskydelse af tilbagetrækningstidspunktet.  
 
Endelig fremgår det – omend mindre tydeligt – at beskæftigelsen falder 
yderligere to år efter efterlønsalderen, når halvårgangene, når alderen, 
hvor der kan gøres brug af udskydelsesreglen, og igen ved folkepen-
sionsalderen. For de viste halvårgange er aldersgrænserne hævet 
med et halvt år pr. halve årgang, og det fremgår af figuren, at faldene 
i lønmodtagerbeskæftigelsen og erhvervsdeltagelsen er flyttet parallelt 
op med et halvt år i takt med de forhøjede aldersgrænser. For eksem-
pel når årgang 1953 udskydelsesreglens aldersgrænse som 62-årige. 
Her falder årgangens beskæftigelsesfrekvens fra godt 50 pct. til ca. 45 
pct. i løbet af få måneder. Og årgangen opnår retten til folkepension 
som 65-årige, hvor beskæftigelsesfrekvensen falder hurtigt fra godt 33 
pct. til ca. 25 pct.  
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FIGUR III.5 LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSDELTAGELSE FOR 
HALVE FØDSELSÅRGANGE 

Beskæftigelse og erhvervsdeltagelse falder markant, når halvårgangene opnår tilbagetræknings-
aldrene. 
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Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen angiver andelen af befolkningen, der har været beskæftiget som lønmod-

tager i en måned. Erhvervsdeltagelsen angiver andelen af befolkningen, der har været i beskæftigelse 
(inkl. selvstændige) eller været ledige i måneden. Kurverne viser månedlig lønmodtagerbeskæftigelse 
og erhvervsdeltagelse for den halve fødselsårgang fra 2. halvår 1953 med en efterlønsalder på 60 år og 
en folkepensionsalder på 65 år (som angivet i forklaringen “2. halvår 1953 – 60/65 år”) og for de følgende 
fem halve fødselsårgange, der har fået forhøjet efterløns- og folkepensionsalderen. Den halve fødsels-
årgang fra 1. halvår 1954 har f.eks. fået forhøjet efterlønsalderen til 60½ år og folkepensionsalder til 
65½ år (som angivet i forklaringen “1. halvår 1954 – 60½/65½ år”).  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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også selvstændige og ledige. Det ses af figurerne, at ændringerne i 
erhvervsdeltagelsen ved efterlønsalderen er lidt større end ændringen 
i lønmodtagerbeskæftigelsen. Det skyldes, at også selvstændige og 
ledige er medlemmer af efterlønsordningen. Det bemærkes endvidere, 
at der er små niveauforskelle for lønmodtagerbeskæftigelsen for fød-
selsårgangene på samme alderstrin før efterlønsalderen, f.eks. som 
59-, 60- og 61-årige, hvor de ældre fødselsårgange har lidt lavere be-
skæftigelse. Den stigende beskæftigelse henover årgangene kan skyl-
des, at de yngre årgange indgår senere i konjunkturopsvinget i analy-
seperioden 2014 til 2020 end de ældre årgange, men gradvise forbed-
ringer af sundheden fra årgang til årgang kan også have bidraget. At 
udviklingen er påvirket af konjunkturerne bekræftes af, at disse for-
skelle mellem fødselsårgangene stort set ikke genfindes for erhvervs-
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deltagelsen, der generelt er mindre konjunkturfølsom end beskæftigel-
sen, blandt andet fordi et konjunkturbetinget fald i beskæftigelsen mod-
svares af en stigning i ledigheden. 
 
 

III.4 EFFEKTER AF 
TILBAGETRÆKNINGSAFTALEN 

Sammenhængen mellem erhvervsdeltagelse og alder for forskellige 
årgange i figur III.5 i forrige afsnit viste tydeligt, at de gradvise forhøjel-
ser af efterløns- og folkepensionsalderen har fået mange seniorer til at 
udsætte tilbagetrækningstidspunktet fra arbejdsmarkedet. Den regi-
sterbaserede analyse, som beskrives i det følgende, sætter konkrete 
tal på den isolerede effekt af forhøjelserne af aldersgrænserne på er-
hvervsdeltagelsen og lønmodtagerbeskæftigelsen. I analysen tages 
der højde for sammensætningsforskelle mellem fødselsårgangene og 
for udviklingen i den konjunkturmæssige situation i analyseperioden. I 
det følgende præsenteres hovedresultaterne, mens en mere detaljeret 
gennemgang af resultaterne findes i Bækgaard (2021).  

METODE OG DATAGRUNDLAG 

Analysen anvender oplysninger om lønmodtagerbeskæftigelsen, som 
på analysetidspunktet foreligger til og med januar 2021, og oplysninger 
om erhvervsdeltagelsen til og med december 2019. Det blev som 
nævnt i afsnit III.2 muligt at melde sig ud af efterlønsordningen i 2012, 
og der er flere i de yngre end de ældre årgange i analysen, som har 
taget imod dette tilbud. Analysen i dette afsnit tager afsæt i de perso-
ner, der var medlemmer af efterlønsordningen i 2011. Dette skyldes 
hensynet til, at grupperne skal være sammenlignelige, og det forhold, 
at effekten på erhvervsdeltagelse og beskæftigelse af udmeldelserne 
derved indgår i beregningerne.   
 
Der er på nuværende tidspunkt mest information om virkningerne af 
forhøjelserne af efterlønsalderen, hvor de seks halve årgange fra før-
ste halvår 1954 til andet halvår 1956 i perioden 2014-19 har fået efter-
lønsalderen sat op fra 60 år til 63 år. Det er i øjeblikket kun muligt at 
vurdere effekten af forhøjelsen af folkepensionsalderen fra 65 til 66 år 
for én årgang, nemlig for de personer, der er født i 1954. Det betyder, 
at vurderingen af virkningerne af forhøjelsen af folkepensionsalderen 
bygger på et datamæssigt svagere grundlag end for efterlønsalderen. 

Analysen sætter 
konkrete tal på 
virkningerne af 
tilbagetræknings-
reformen 

Datagrundlag 

Mere information  
om forhøjelse af 
efterlønsalder end 
folkepensionsalder 



Tilbagetrækningsaftalen - Effekter af tilbagetrækningsaftalen III.4 

 214            Dansk Økonomi, forår 2021 

I det følgende fokuseres på udviklingen i erhvervsdeltagelsen og løn-
modtagerbeskæftigelsen for to grupper af personer, der er født mellem 
1. juli 1953 og 31. december 1953 henholdsvis mellem 1. januar 1954 
og 30. juni 1954. Førstnævnte gruppe kunne gå på efterløn efter “de 
gamle regler”, dvs. da de fyldte 60 år. Den anden gruppe består af 
personer, der er født i første halvdel af 1954. Denne halve årgang var 
den første, der blev påvirket af, at efterlønsalderen blev forhøjet med 
et halvt år, og som derfor først kunne opnå efterløn som 60½-årige. 
Personerne i den sidstnævnte gruppe var desuden de første, der fik 
hævet folkepensionsalderen – det skete i 2019. Efterfølgende årgange 
har oplevet yderligere forhøjelser i overensstemmelse med tilbage-
trækningsaftalen. 
 
Forhøjelsen af efterlønsalderen til 60½ år for personer født efter 1. ja-
nuar 1954 manifesterer sig i en markant stigning i erhvervsdeltagelsen 
for denne gruppe i forhold til gruppen, der havde en efterlønsalder på 
60 år, jf. figur III.6. Figuren viser erhvervsdeltagelsen for personer født 
i andet halvår 1953 og i første halvår af 1954 i det første halve år efter, 
at de er fyldt 60 år. Stigningen i erhvervsdeltagelsen ved skæringsda-
toen 1. januar 1954 er på 22,4 pct.point for kvinder og 13,5 pct.point 
for mænd. 
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FIGUR III.6 ERHVERVSDELTAGELSEN I DE FØRSTE 6 MÅNEDER SOM 60-ÅRIGE 

Erhvervsdeltagelsen er væsentligt højere for personer født i første halvdel af 1954, som har en efter-
lønsalder på 60½ år, end for personer født i anden halvdel af årgang 1953, som har en efterlønsalder 
på 60 år. 
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Anm.: Erhvervsdeltagelsen er opgjort i forhold til antallet af personer, der var medlemmer af efterlønsordningen 
i 2011. De to halve fødselsårgange er grupperet i “fødselsuger” så f.eks. det sidste grønne punkt mod 
højre repræsenterer personer født i den sidste uge af december 1953, og det første røde punkt fra 
venstre repræsenterer personer født i den første uge af 1954.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
De to halvårgange påvirkes desuden forskelligt af udskydelsesreglen, 
der som nævnt giver en økonomisk tilskyndelse til at udskyde overgan-
gen til efterløn med to år. Udskydelsesreglen træder i kraft for anden 
halvårgang af 1953, når de bliver 62 år, mens den først træder i kraft 
ved 62½-årsalderen for den efterfølgende halvårgang. Denne forhø-
jelse af aldersgrænsen medfører et markant spring i erhvervsdeltagel-
sen ved 62-årsalderen på 11,2 pct.point for kvinder og 7,0 pct.point for 
mænd, jf. figur III.7. 
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FIGUR III.7 ERHVERVSDELTAGELSEN I DE FØRSTE 6 MÅNEDER SOM 62-ÅRIGE 

Erhvervsdeltagelsen er højere for personer født i første halvdel af 1954, hvor udskydelsesreglen 
først træder i kraft ved 62½ årsalderen. 
 

Kvinder 

 
 

 
Mænd 

 
 

 

Anm.: Erhvervsdeltagelsen er opgjort i forhold til antallet af personer, der var medlemmer af efterlønsordningen 
i 2011. De to halve fødselsårgange er grupperet i “fødselsuger”, så f.eks. det sidste grønne punkt mod 
højre repræsenterer personer født i den sidste uge af december 1953, og det første røde punkt fra 
venstre repræsenterer personer født i den første uge af 1954. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Endelig påvirkes de samme to halvårgange forskelligt af placeringen 
af folkepensionsalderen. Denne forhøjes med et halvt år for personer, 
der er født efter 1. januar 1954, og rammer dermed ikke halvårgangen 
fra sidste halvdel af 1953. Det sker for de første personer pr. 1. januar 
2019, og det ses som et mindre spring i erhvervsdeltagelsen i de første 
seks måneder for 65-årige set i forhold til personer født i andet halvår 
af 1953, jf. figur III.8. Den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i det første 
halve år som 65-årige er således 7,8 pct.point større for kvinder og 6,6 
pct.point for mænd født i første halvår af 1954 sammenlignet med per-
soner født i andet halvår af 1953.  
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FIGUR III.8 ERHVERVSDELTAGELSE I DE FØRSTE 6 MÅNEDER SOM 65-ÅRIGE 

Erhvervsdeltagelsen er højere for personer født i første halvdel af 1954, hvor folkepensionsalderen 
er 65½ år. 
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Anm.: Erhvervsdeltagelsen er opgjort i forhold til antallet af personer, der var medlemmer af efterlønsordningen 
i 2011. De to halve fødselsårgange er grupperet i “fødselsuger” så f.eks. det sidste grønne punkt mod 
højre repræsenterer personer født i den sidste uge af december 1953, og det første røde punkt fra 
venstre repræsenterer personer født i den første uge af 1954. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Ovenstående figurer illustrerer betydningen af regelændringerne. Det 
ses tydeligt, at det er helt afgørende for adfærden, om man er født på 
den ene eller anden side af et bestemt tidspunkt – i ovennævnte ek-
sempler er dette tidspunkt den 1. januar 1954. Er man født på eller 
efter denne dato, trækker man sig senere tilbage, end hvis man er født 
før. Tilsvarende effekter findes, hvis man sammenligner andre halvår-
gange, der ligeledes påvirkes forskelligt af de efterfølgende forhøjel-
ser, jf. Bækgaard (2021). 
 
Denne tilfældighed – hvorvidt man er født på den ene eller anden side 
af en fødselsdato – kan anvendes til at beregne en konkret størrelses-
orden for effekten af forhøjelserne af aldersgrænserne for efterlønnen, 
udskydelsesreglen og folkepensionen. Til dette benyttes en estimati-
onsmetode kaldet Regression Discontinuity Design (RDD), der tager 
udgangspunkt i de ovenfor viste spring i erhvervsdeltagelsen. Med 
denne metode kontrolleres der tillige for en række forhold udover regel-
ændringerne, der kan påvirke forskellen i tilbagetrækningstidspunktet. 
Den præcise estimationsmetode er beskrevet boks III.2 og er yderli-

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Fødselstidspunkt

2. halvårgang 1953 1. halvårgang 1954

Pct.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Fødselstidspunkt

2. halvårgang 1953 1. halvårgang 1954

Pct.

Fødselstidspunktet 
er afgørende for 
tilbagetræknings-
tidspunktet 

Tilfældig variation i 
fødselstidspunkt 
anvendes til formel 
analyse 



Tilbagetrækningsaftalen - Effekter af tilbagetrækningsaftalen III.4 

 218            Dansk Økonomi, forår 2021 

gere uddybet i Bækgaard (2021). Tilgangen følger den nyeste forsk-
ning på området, jf. blandt andet Lalive og Staubli (2015), Staubli og 
Zweimüller (2013) og Manoli og Weber (2016).1 

HOVEDRESULTATER FRA ANALYSEN 

Analysens resultater opgøres i det følgende som ændringer i erhvervs-
frekvensen. Effekterne kan dermed sammenlignes med springet opad 
i figurerne foroven på de tidspunkter, hvor regelændringerne satte ind. 
For at identificere den isolerede effekt af forhøjelserne er der i det føl-
gende nu også taget højde for en række andre faktorer, der kan have 
påvirket tilbagetrækningen, jf. boks III.2.  
 
Der er foretaget beregninger af effekten på erhvervsfrekvensen, som 
er opdelt efter køn, alder, uddannelse samt hvilken halvårgang, man 
tilhører. Det resulterer i et meget stort antal effekter, som er dokumen-
teret i Bækgaard (2021). I dette afsnit fokuseres der på, hvor stor effekt 
regelændringerne har haft på erhvervsfrekvensen for første halvår-
gang 1954 i forhold til anden halvårgang 1953; de samme halvår-
gange, der blev sammenlignet i figurerne III.6-III.8. Alle resultaterne 
fremgår af Bækgaard (2021), og i næste afsnit gives et billede af tilba-
getrækningsreformens konsekvenser for den samlede erhvervsdelta-
gelse og beskæftigelse, hvor der tages højde for alle effekterne på 
tværs af de nævnte dimensioner – køn, alder, uddannelse samt hvilken 
halvårgang, man tilhører. 
 
Tabel III.1 viser, hvordan de forskellige elementer af regelændringerne 
har forøget erhvervsfrekvensen for første halvårgang fra 1954 i forhold 
til anden halvårgang fra 1953. I den første kolonne ses konsekvensen 
af, at efterlønsalderen blevet hævet fra 60 til 60½ år. I den anden ko-
lonne ses effekten af, at udskydelsesreglens aldersgrænse blev flyttet 
fra 62 til 62½ år, mens tredje kolonne viser effekten af, at forhøje folke-
pensionsalderen fra 65 til 65½ år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Se desuden Lee og Lemieux (2010) for en indføring i brugen af RDD-metoden. 

Først snævert fokus, 
og så samlet 
betragtning i 
næste afsnit 

Tabellen viser 
bidraget fra 
regelændringernes 
tre elementer 
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BOKS III.2 TILBAGETRÆKNINGSMODEL: REGRESSION DISCONTINUITY DESIGN 

Metoden, der lægges til grund for analyser i dette afsnit er af typen regression discontinuity design 
(RDD). Den anvendes til at beregne, i hvilket omfang de forhøjede aldersgrænser for opnåelse af 
efterløn og folkepension har påvirket arbejdsudbuddet, og benytter at persongrupper, der er næsten 
ens, er omfattet af forskellige regler. Det er på den baggrund muligt at opgøre en forskel i adfærden 
alene på grund af regelændringen, jf. blandt andet Lee og Lemieux (2010). 
 
Det drejer sig her om personer, der for alle praktiske formål er ens, men som er født et halvt år på 
hver side af skæringsdatoen for regelændringen, og som derfor har forskellige efterløns- eller fol-
kepensionsaldre. I det følgende angiver 𝑦  udfaldsvariablen, der enten er erhvervsdeltagelse eller 
beskæftigelse ved en given alder, der er opdelt i 6-månedersintervaller fra 58-årsalderen. De om-
fattede aldersintervaller for de første to reference- og indsatsgrupper, født i henholdsvis andet halv-
del af 1953 og første halvår af 1954, er således 𝑎 år, hvor 𝑎 = 58, 58½, … , 65, 65½, 66 . 𝐷  er en 
dummyvariabel, der angiver, om en person er født på den ene eller den anden side af en skærings-
dato 𝑐 (f.eks. 1. januar 1954 for første forhøjelse af efterlønsalderen), og 𝑧 − 𝑐 er afstanden fra en 
persons fødselsdag til denne skæringsdato. 
 𝑦 = 𝛼 𝐷 + 𝛾 1 − 𝐷 𝑐 − 𝑧 + 𝛾 𝐷 𝑧 − 𝑐 + 𝑋 𝛽 + 𝜖  
 
Modellen er estimeret separat for hver forhøjelse og for hvert halve aldersinterval angivet med 𝑎. 
Der er således opgjort en effekt på beskæftigelsen både før og efter det halve år, som efterløn og 
folkepension er sat op med. Eksempelvis er der for den første forhøjelse af efterlønsalderen (fra 60 
år til 60½ år) opgjort en effekt i halve år fra 58 til 59 år, dvs. inden forhøjelsen træder i kraft. Dernæst 
er der opgjort en effekt i det halve år hvor forhøjelsen træder i kraft, og i hvert af de efterfølgende 
halve år frem mod de 62 år opgøres eventuelle vedvarende effekter, som afspejler sig i, at f.eks. 
personer født i første halvdel af 1954 har højere beskæftigelse end personer født i første halvdel af 
1953 som 61- eller 61½-årige. I det halve år ved 62-årsalderen opgøres effekten af, at aldersgræn-
sen for udskydelsesreglen også er sat op med et halvt år, og derefter eventuelle vedvarende effekter 
efter årgangen er fyldt 63 år. På tilsvarende vis opgøres den umiddelbare virkning af forhøjelsen af 
folkepensionsalderen i det halve år efter, at personer født i første halvdel af 1954 er fyldt 65 år samt 
vedvarende effekter derefter. 
 
Modellen er estimeret separat for mænd og kvinder samt for hvert køn opdelt på uddannelsesgrup-
per. Effekten opgøres med parameteren 𝛼  til indikatorvariablen, 𝐷 , der angiver om man er berørt 
af regelændringen eller ej. Endelig kontrolleres der med 𝑋  for en række baggrundsvariable. Der 
tages her højde for en persons civilstand (gift/ugift) og herkomst. Der er i alle estimationer taget 
højde for interaktion mellem civilstand og herkomst på den ene side og køn, uddannelse og fødsels-
årgang på den anden side. 
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TABEL III.1 KØNS- OG UDDANNELSESOPDELT VIRKNING PÅ ERHVERVSDELTA-
GELSEN FOR PERSONER FØDT I FØRSTE HALVDEL AF 1954 

De første stigninger i efterlønsalderen, udskydelsesreglens aldersgrænse og folkepensionsalderen 
har alle øget erhvervsdeltagelsen. 
 
 Efterlønsalder 

60-60½ år 
Udskydelsesregel 

62-62½ år 
Folkepensionsalder 

65-65½ år 

 ------------------------------------  pct.point  ------------------------------------ 

Kvinder 21,2** 9,2** 7,1** 

   Ufaglærte 26,7** 6,3** 5,5** 

   Faglært 24,9** 10,1** 8,7** 

   Korte og mellemlange udd. 13,9** 10,9** 7,8** 

   Lange videregående udd. 9,8** 6,9** 1,0 

    

Mænd 13,9** 6,6** 3,4** 

   Ufaglærte 20,4** 8,8** 3,8** 

   Faglærte 14,4** 6,9** 2,8** 

   Korte og mellemlange udd. 6,3** 5,3** 6,3** 

   Lange videregående udd. 6,4** 1,6 -0,2 
 

 

Anm.: Effekterne på erhvervsdeltagelsen er opgjort i forhold til antallet af personer, der var medlemmer af 
efterlønsordningen i 2011. ** angiver signifikans på et 1 pct. niveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Som det fremgår af tabellen, er der tale om betydelige effekter på er-
hvervsdeltagelsen. Tabellen giver desuden anledning til flere konklusi-
oner og potentielle forklaringer. 
 
For det første gælder det, at alle tre elementer af regelændringerne – 
forhøjelsen af efterlønsalderen, forhøjelsen af udskydelsesreglens al-
dersgrænse og forhøjelsen af folkepensionsalderen – har bidraget til 
et løfte erhvervsfrekvensen. Effekten er umiddelbart størst for forhøjel-
sen af efterlønsalderen og mindst for forhøjelsen af folkepensionsalde-
ren. Dette er at forvente, idet erhvervsdeltagelsen er faldet til et bety-
deligt lavere niveau ved folkepensionsalderen end ved efterlønsalde-
ren. Dette er tænkeligt et resultat af dårligere helbred, større formue, 
der muliggør tilbagetrækning for egne midler, og et eventuelt samspil 
med en partners tilbagetrækning.  
 

Umiddelbart størst 
effekt af forhøjelsen 
af efterlønsalderen 
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Et andet aspekt er, at effekten er størst for kvinder og personer med 
en kort uddannelse. Effekterne er generelt aftagende med uddannel-
sesniveauet for både kvinder og mænd, omend der også her er mar-
kante forskelle mellem kønnene. Deltagelsen i efterlønsordningen er 
særlig udbredt blandt personer uden uddannelse og blandt personer 
med korte uddannelser. Disse har i gennemsnit de laveste lønninger, 
hvormed en overgang til efterløn indebærer en relativt mindre ind-
komstnedgang. Af samme årsag er responsen blandt disse grupper 
særlig stor, når adgangen til efterlønnen udskydes. Som det fremgår 
af tabellen, har forhøjelsen af efterlønsalderen løftet erhvervsfrekven-
sen blandt første halvårgang fra 1954 med over 20 pct.point for ufag-
lærte, mens effekten er på knap 10 pct.point blandt kvinder med lange 
videregående uddannelser og på godt 6 pct.point blandt mænd med 
sådanne uddannelser. 
 
Ovenstående konklusioner er generelle udover, hvad der fremgår af 
tabellen, omend der er en tendens til, at effekterne stiger en smule for 
de senere årgange. En fuldstændig beskrivelse af disse resultater fin-
des i Bækgaard (2021). 
 
Relativt set, altså opgjort i forhold til erhvervsdeltagelsen for den for-
udgående halvårgang ved den samme alder, er der mindre forskel på 
tværs af de tre regelændringer, jf. figur III.9. For kvinder er effekten af 
forhøjelsen af efterlønsalderen en stigning i erhvervsdeltagelsen på 
godt 30 pct.2 Effekter af tilsvarende størrelsesordener gør sig gæl-
dende for forhøjelsen af folkepensionsalderen. For mænd er effekten 
af forhøjelsen af efterlønsalderen på godt 17 pct. og på knap 8 pct., 
hvad angår folkepensionsalderen. 
 

                                                           
2) De 30 pct. fremkommer ved at sætte effekten på kvinders erhvervsdeltagelse som følge 

af den forhøjede efterlønsalder (21,2 pct.point) i forhold til en erhvervsdeltagelse blandt 
kvinder inden forhøjelsen (69,5 pct.), der ses af i venstre side af figur III.6. 

Største effekt  
blandt kvinder  
og personer med 
korte uddannelser 

Flere resultater  
i notat 

Ændringerne 
bidrager relativt 
ensartet, når der 
tages højde for 
erhvervsdeltagelsen 
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FIGUR III.9 RELATIV FORØGELSE AF ERHVERVS-
DELTAGELSEN 

Figuren viser den relative forøgelse af erhvervsdeltagelsen som 
følge af forhøjelsen af efterlønsalderen, ændret tidspunkt for ud-
skydelsesregel og forhøjelse af folkepensionsalderen fordelt på 
responsen blandt kvinder henholdsvis mænd. Fremstillet relativt 
er der mindre forskel på tværs af de tre ændringer, end fremstillet 
absolut. Dette ses ved sammenligning med tabel III.1. 
 

 
Anm.: Den relative forøgelse er beregnet som de estimerede virkninger 

på erhvervsdeltagelsen angivet i tabel III.1 divideret med er-
hvervsdeltagelsen uden forhøjede aldersgrænser svarende til ni-
veauerne for de blå punkter til venstre i figurerne III.6 - III.8. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Der er foretaget andre analyser af, hvordan forhøjelserne påvirker eller 
forventes at påvirke tilbagetrækningsadfærden i Danmark, jf. boks III.3. 
Af disse studier finder Athey mfl (2020) og Garcia-Miralles mfl. (2020) 
gennemsnitlige beskæftigelseseffekter på henholdsvis 18 og 19 
pct.point i det halve år, hvor efterlønsalderen er blevet forhøjet. Athey 
mfl. (2020) finder desuden en beskæftigelseseffekt på 23 pct.point for 
kvinder og 13 pct.point for mænd, hvilket stemmer nogenlunde 
overens med de gennemsnitlige beskæftigelseseffekter i nærværende 
analyse, som er beskrevet i Bækgaard (2021).3 

                                                           
3) De opgjorte resultater i hhv. Athey mfl. (2020) og Garcia-Miralles m.fl. (2020) er ikke 

helt sammenlignelige med resultaterne i Bækgaard (2021). Det skyldes dels, at der er 
forskelle i opgørelsen af beskæftigelsen og dels, at der er forskel på den befolknings-
afgrænsning, der anvendes i de tre analyser. 
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ERHVERVSDELTAGELSE OG BESKÆFTIGELSE 

Et væsentligt aspekt ved regelændringerne er, at de ikke blot fører til 
en øget erhvervsdeltagelse, men at de også fører til øget beskæfti-
gelse. Virkningen af forhøjelsen af efterlønsalderen er større for er-
hvervsdeltagelsen, end den er for lønmodtagerbeskæftigelsen i det 
første halve år, jf. figur III.10. De tre toppe i hver af figurerne afspejler 
netop forhøjelsen af aldersgrænserne for efterlønnen, udskydelses-
reglen og folkepensionsalderen, og for erhvervsdeltagelsens vedkom-
mende kan tallene genfindes i tabel III.1 ovenfor. 
 

FIGUR III.10 TILBAGETRÆKNINGSREFORMENS VIRKNINGER PÅ LØNMODTAGER-
BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSDELTAGELSE 

Figurerne viser virkningen af den første forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen fra 60 år til 
60½ år i 2014 for 1. halvårgang fra 1954. 
 

Kvinder 

 

 
Mænd 

 

 

 
Anm.: De tre toppe i figurerne viser de gennemsnitlige effekter af forhøjelsen af aldersgrænserne for efterløn-

nen, udskydelsesreglen og folkepensionsalderen i de første seks måneder efter forhøjelserne. Obser-
vationsperioden for lønmodtagerbeskæftigelsen går til og med 2020, hvorimod erhvervsdeltagelsen ob-
serveres frem til og med 2019. Effekterne på erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen er opgjort i forhold 
til antallet af personer, der var medlemmer af efterlønsordningen i 2011. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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BOKS III.3 RELATERET LITTERATUR 

Der eksisterer tre relevante effektanalyser, der analyserer effekten af forhøjelser af tilbagetræk-
ningsalderen i en dansk kontekst. 
 
Arnberg mfl. (2018) estimerer på danske data en strukturel model for tilbagetrækning. Tilbagetræk-
ningsbeslutningen er mikrofunderet og baseret på økonomiske incitamenter. Baseret alene på de 
økonomiske incitamenter har modellen vanskeligt ved at forklare, hvorfor relativt mange trækker sig 
tilbage ved folkepensionsalderen. Modellen er derfor suppleret med en ikke-strukturel egenskab, 
der trækker tilbagetrækningsbeslutningen i retning af befolkningens norm, hvilket bidrager til, at 
modellen passer med, at der er en stor tilbagetrækning omkring folkepensionsalderen. 
 
Arnberg m.fl. (2018) lægger til grund, at hvert individ har individuelle præferencer for fritid. Dette er 
en vigtig egenskab for modellens evne til at forudsige tilbagetrækningstidspunktet. De individuelle 
præferencer for fritid betyder imidlertid, at der benyttes en estimeret præferencefordeling for at an-
vende modellen til at forudsige den fremadrettede tilbagetrækningsadfærd. 
 
De finder, at en forhøjelse af folkepensionsalderen med et år øger tilbagetrækningsalderen med 
0,06-0,15 år (ca. 0,7-1,8 måneder), og med større virkning for mænd og personer med korte uddan-
nelser. Resultaterne vurderes at være nogenlunde konsistente med resultaterne af analysen i dette 
afsnit, omend de ikke er helt sammenlignelige, blandt andet fordi der anvendes forskellige definiti-
oner af hvad det vil sige at være tilbagetrukket. Arnberg mfl. (2018) finder desuden, at virkningen af 
en forhøjet folkepensionsalder aftager kraftigt med formuens størrelse. Dette peger på, at stigende 
pensionsformuer kan reducere virkningerne af fremtidige forhøjelser af folkepensionsalderen i takt 
med, at pensionssystemet modnes, og pensionsformuerne stiger. Den gennemsnitlige tilbagetræk-
ningsalder stiger med 0,2 år for personer med lille eller ingen formue, hvorimod den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder stiger med mindre end 0,1 år for personer med en formue, der svarer til fire 
års indkomst inden tilbagetrækningen. 
 
Athey mfl. (2020) anvender en såkaldt Generalised Random Forests-metode til at estimere effek-
terne på beskæftigelsen og modtagelsen af offentlige ydelser af de første fem et halvt-års forhøjel-
ser af efterlønsalderen. Effekterne opgøres som virkningerne på antallet af uger i beskæftigelse 
henholdsvis på overførselsindkomst i de første seks måneder, efter forhøjelserne er trådt i kraft. 
 
Hovedresultatet er, at et halvt års forhøjelse af efterlønsalderen øger beskæftigelsen for efterløns-
medlemmer med i gennemsnit 4,7 uger og antallet af uger på overførselsindkomst med i gennemsnit 
1,3 uger, svarende til en effekt på henholdsvis 18 og 5 pct. Den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt 
for de fem første forhøjelser af efterlønsalderen er på henholdsvis ca. 23 pct.point for kvinder og ca. 
13 pct.point for mænd, hvilket svarer nogenlunde til resultaterne i tabel III.1, idet det skal tages i 
betragtning at resultaterne i tabellen kun omfatter den første forhøjelse af efterlønsalderen med ½ 
år. Effekten på antal uger på overførselsindkomst på 5 pct.point er også nogenlunde konsistent med 
den opgjorte forskel mellem arbejdsstyrke- og beskæftigelseseffekten, som vist i figur III.10. 
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BOKS III.3 RELATERET LITTERATUR, FORTSAT 

Den anvendte machine learning-metode tillader, at der opgøres detaljerede heterogene virkninger 
af reformen. Eksempelvis finder forfatterne, at effekten på beskæftigelsen er større for kvinder end 
for mænd, og at mere end 1⁄3 af forskellen kan forklares med, at kvinder har lavere indkomster og 
dermed højere dækningsgrader ved tilbagetrækning. 
 
Endvidere finder de en stærk sammenhæng mellem reformeffekt og uddannelsesniveau, så grupper 
med ingen eller korte videregående uddannelser reagerer kraftigere end grupper med lange vide-
regående uddannelser. Herudover konkluderes det, at grupper med tekniske uddannelser reagerer 
mindre end eksempelvis grupperne med uddannelser indenfor sundhed og humaniora. Tilsvarende 
findes stærke sammenhænge mellem reformeffekter og personernes økonomiske formåen, så per-
soner med lave indkomster og formuer reagerer stærkest på forhøjelserne af efterlønsalderen. Det 
samme gælder for grupper med et højt forbrug af offentlige ydelser såsom A-dagpenge og syge-
dagpenge. Undersøgelsen kommer også frem til, at effekten på beskæftigelsen er en smule større 
for de senere forhøjelser af efterlønsalderen til henholdsvis 62 år og 62½ år. 
 
Endelig fokuserer Garcia-Miralles mfl. (2020) på sammenhængen mellem tilbagetrækning for æg-
tefæller og de afledte effekter på ægtefællens tilbagetrækningsadfærd. Studiet påviser sådanne 
effekter i to separate analyser, der begge er discontinuity designs. I begge analyser opgøres sepa-
rate effekter på henholdsvis beskæftigelse, tid på overførselsindkomster og erhvervsindkomst. 
 
I deres første analyse ser forfatterne på en periode med uændret efterlønsalder, hvor de opgør, at 
partneren har 7,5 pct. højere tilbøjelighed til tilbagetrækning, når ægtefællen når pensionsalderen. 
 
Den anden analyse benytter et local difference-in-differences framework til at generalisere resulta-
terne til også at gælde for partnerens tilpasning af tilbagetrækningstidspunktet til ændrede regler. 
Her ses konkret på den første forhøjelse i 2014 af efterlønsalderen fra 60 år til 60½ år, idet det 
påvises, at forhøjelsen har haft en afsmittende virkning på ægtefællerne til den berørte halvårgang. 
Forfatterne opgør endvidere reformeffekten på den berørte halvårgangs egen beskæftigelse til en 
forøgelse af beskæftigelsen, svarende til 19 pct.point. Der skal her tages højde for, at effekten er 
opgjort for samgifte personer, der er medlemmer af efterlønsordningen (har bidraget til ordningen i 
mindst ét år som 50-59-årige). Effekternes størrelsesorden skal endvidere ses i lyset af, at beskæf-
tigelseseffekten konkret opgøres ud fra, om en person er beskæftiget seks måneder efter, at forhø-
jelsen træder i kraft, hvilket giver anledning til en større effekt, end hvis der måles på den gennem-
snitlige beskæftigelse i de første seks måneder efter forhøjelsen. 
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Blandt kvinder er effekten på erhvervsdeltagelsen således knap 5 
pct.point større end effekten på lønmodtagerbeskæftigelsen, og for 
mænd er forskellen på godt 3 pct.point. Det svarer til, at forhøjelsen af 
efterlønsalderen med et halvt år isoleret set har bidraget til, at forskel-
len mellem erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen, dvs. ledigheden, i 
det første halve år af 2014 er forøget med knap 1.000 personer, fordi 
ledige 60-årige ikke kunne gå på efterløn. 
 
Resultatet skal ses i lyset af, at ledigheden blandt de personer, der 
vælger at gå på efterløn, er betydeligt højere i perioden inden, de går 
på efterløn, end blandt de personer, der ikke går på efterløn. Det indi-
kerer, at nogle efterlønnere kommer fra ledighed. Det kan derfor ikke 
tages som udtryk for, at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsal-
deren i sig selv forøger ledigheden, idet de pågældende personer i for-
vejen var ledige. Men blandt dem, der i forvejen var ledige, kan forhø-
jelsen indebære en forlængelse af ledighedsperioden, hvilket vil 
trække i retning af en forøget samlet ledighed. I modsatgående retning 
er det muligt, at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen vil 
føre til en udskydelse af den forhøjede ledighed, der ses op til disse 
tidspunkter, hvilket vil trække i retning af en lavere ledighed. 
 
Når ledigheden ikke er steget nævneværdigt for den berørte alders-
gruppe, skyldes det derfor andre faktorer, herunder formentlig de gun-
stige konjunkturer. Når effekten på ledigheden udelukkende ses i det 
første halve år efter forhøjelsen af efterlønsalderen, peger det også på, 
at en del af dem, der går på efterløn i forvejen er ledige, og at ledige 
ofte går på efterløn umiddelbart efter, at de har nået efterlønsalderen. 
Dette skal ses i sammenhæng med beskæftigelseskravet for ret til ef-
terløn, og at ledige ikke har mulighed for at vente for længe med at gå 
på efterløn. 
 
I det næste afsnit ses der nærmere på, hvor store effekter regelæn-
dringerne samlet set har haft på erhvervsdeltagelsen og beskæftigel-
sen.  
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III.5 VIRKNING PÅ BESKÆFTIGELSE 
OG ARBEJDSSTYRKE I 2019 

I dette afsnit belyses den samlede effekt af tilbagetrækningsreformen 
fra 2014 til 2019 opgjort i antal personer. Først vises effekten af refor-
men på arbejdsstyrken, lønmodtagerbeskæftigelsen og antallet af fuld-
tidsbeskæftigede. Dernæst foretages en sammenligning af den bereg-
nede reformeffekt på arbejdsstyrken med et skøn, som Det Økonomi-
ske Råds Sekretariat (DØRS) beregnede i 2015.4 Endelig beregnes 
det, hvor stor en del af stigningen i ældres beskæftigelse, som kan 
forklares af tilbagetrækningsaftalen, og det diskuteres, hvilke andre 
forhold der kan have løftet beskæftigelsen i perioden.  
 
Analysen i forrige afsnit viste, at tilbagetrækningsaftalens forhøjelser 
af aldersgrænserne for efterløn og folkepension har haft en betydelig 
positiv effekt på erhvervsdeltagelsen for seniorer. For at opregne ef-
fekterne til en samlet effekt i de enkelte år fra 2014 til 2019 anvendes 
i det følgende resultaterne fra en såkaldt difference-in-differences-mo-
del.5 Modellen er estimeret på de samme data og den samme periode 
som den model, der blev anvendt i afsnit III.4. Den her anvendte model 
og metoden til beregning af reformeffekterne er beskrevet i bilag III.1 
og bilag III.2. 
 
Analysen i det foregående afsnit estimerede effekterne for de perso-
ner, som var medlem af efterlønsordningen i analyseperioden 2011. 
Den samlede virkning af tilbagetrækningsaftalen på beskæftigelsen er 
dog også påvirket af, at mange medlemmer meldte sig ud af ordningen 
i 2012. Derfor tager beregningerne af reformeffekterne på arbejdsud-
buddet afsæt i alle personerne i de årgange, der indgår i analysen. 

                                                           
4) DØRS' skøn fra 2015 blev baseret på en fremskrivning foretaget af DREAM med ud-

gangspunkt i metoden i Hansen og Hansen (2011) 

5) En lignende difference-in-differences-model er anvendt af Cribb mfl. (2013). Når der 
anvendes en anden metode her end i afsnit III.4, skyldes det blandt andet, at RDD-
metoden ikke opgør den samlede virkning af tilbagetrækningsreformens forhøjede al-
dersgrænser for alle årgange. Det skyldes, at RDD-estimationerne opgør virkningen af 
hver enkelt forhøjelse af efterløns- og folkepensionsaldre med et halvt år, hvorimod den 
fulde effekt af forhøjelserne skal opgøres over hele forhøjelsen fra 60 år for efterlønnen 
og 65 år for folkepensionen. Eksempelvis fik halvårgangen fra andet halvår af 1955 
forhøjet efterlønsalderen til 62 år, mens RDD-metoden kun opgør virkningen af den 
seneste forhøjelse med ½ år fra 61½ år til 62 år. Den fulde virkning af reformen for 
denne årgang skal opgøres med udgangspunkt i hele forhøjelsen fra 60 år til 62 år, 
hvilket opnås med difference-in-differences-modellen, som er beskrevet i bilag III.1 og 
III.2. 
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Dermed opnås, at effekterne inkluderer virkningerne på erhvervsdelta-
gelsen og beskæftigelsen for de efterlønsmedlemmer, der valgte at få 
udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit i 2012, og som kan have ud-
skudt tilbagetrækningstidspunktet som en konsekvens af udmeldel-
sen.  

SAMLET EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE OG 
ARBEJDSSTYRKE I 2019 

Beregningerne viser, at tilbagetrækningsaftalen har haft en positiv virk-
ning på lønmodtagerbeskæftigelsen svarende til knap 37.000 personer 
i 2019, jf. figur III.11.6 Opgjort som fuldtidsbeskæftigelse er tallet om-
trent 34.500 fuldtidspersoner. Den tilsvarende effekt på arbejdsstyrken 
er større og svarer til 48.000 personer.  
 

                                                           
6) Garcia-Miralles mfl. (2020) finder, at forhøjelserne af efterlønsalderen har haft en af-

smittende virkning på beskæftigelsen for ægtefællerne til de berørte personer. Det kan 
betyde, at den opgjorte effekt på beskæftigelsen er en smule undervurderet. 

Tilbagetræknings-
aftalen har øget 
lønmodtager-
beskæftigelsen med 
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FIGUR III.11 EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE OG  
ARBEJDSSTYRKE  

Effekten på arbejdsstyrken er større end beskæftigelsen 
 

 
 
Anm.: Figuren viser effekterne måned for måned, hvorimod tallene angi-

vet i teksten er gennemsnit for kalenderår. Observationsperioden 
for lønmodtagerbeskæftigelsen går til og med 2020, hvorimod er-
hvervsdeltagelsen observeres frem til og med 2019. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Resultaterne viser også, at godt 60 pct. af effekten af reformen på ar-
bejdsstyrken kan tilskrives, at kvinder trækker sig senere tilbage. Til-
svarende skyldes 31,2 pct. af den samlede effekt ufaglærte og knap 
44 pct. faglærte, der udsætter tilbagetrækningen som følge af tilbage-
trækningsaftalens stramninger herunder forhøjelserne af efterlønsal-
deren, jf. tabel III.2. Det er kun 3 pct. af den samlede arbejdsstyrke-
virkning, der kan tilskrives personer med lange videregående uddan-
nelser. Dette skyldes, at de i forvejen havde en høj beskæftigelsesgrad 
i de berørte aldersklasser, og at personer med lange videregående ud-
dannelser i mindre grad benytter efterlønsordningen.  
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TABEL III.2 ARBEJDSSTYRKEEFFEKT I 2019 

Effekten på arbejdsstyrken er størst for kvinder og personer med kor-
tere uddannelser. 

 
 Mænd Kvinder Alle 

 18.900 29.200 48.100 

Heraf:    

Uddannelse ------------------------ Pct. ---------------------- 

   Ufaglærtea) 30,5 31,7 31,2 

   Faglærte 50,7 39,5 43,9 

   Korte og mellemlange 14,9 26,4 21,9 

   Lange videregående 3,9 2,4 3,0 

Alle 100,0 100,0 100,0 
 

 
a) Personer med ukendt uddannelse kategoriseres som ufaglærte.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

EVALUERING AF ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FRA 2015 

Siden tilbagetrækningsreformen blev vedtaget i 2011, har både Fi-
nansministeriet og Det Økonomiske Råds formandskab baseret sine 
mellemfristede fremskrivninger af arbejdsstyrken og beregninger af 
den finanspolitiske holdbarhed på beregningstekniske antagelser om 
reformens virkninger på arbejdsstyrke og beskæftigelse. Formandska-
bet baserer sine fremskrivninger på beregninger med DREAM-model-
len, hvor det såkaldte befolkningsregnskab står for fremskrivningen af 
arbejdsstyrken frem til 2100 fordelt på køn, alder, uddannelse og her-
komst.  
På baggrund af analysen er det muligt at evaluere forudsætningerne, 
der lå bag fremskrivninger af arbejdsstyrken fra 2014 til 2020, før tilba-
getrækningsreformens forhøjelser af efterlønnen trådte i kraft i 2014. I 
det følgende foretages en sådan evaluering med udgangspunkt i Han-
sen og Hansen (2011) og Hansen mfl. (2011), som blev udarbejdet 
inden, der forelå tal for den faktiske udvikling i beskæftigelse og ar-
bejdsstyrke efter 2013. 
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Fremskrivningen af arbejdsstyrken fra 2015 tilsagde, at tilbagetræk-
ningsreformen ville øge arbejdsstyrken med ca. 4.600 personer i 2014 
stigende til knap 62.000 personer i 2019, jf. figur III.12. Nærværende 
analyse viser, at reformen rent faktisk har øget arbejdsstyrken med 
3.200 personer i 2014 og 48.000 i 2019. Samlet set blev arbejdsstyr-
kevirkningen i 2019 dermed overvurderet med knap 14.000 personer i 
2019, svarende til knap 29 pct. 
  

FIGUR III.12 EFFEKT PÅ ARBEJDSSTYRKEN 

Den estimerede effekt på arbejdsstyrken er mindre, end hvad der 
i 2015 blev lagt til grund for formanskabets analyser. 
 

 
 
Anm: Den estimerede effekt på arbejdsstyrken er beregnet på en diffe-

rence-in-differences-model, der er dokumenteret i Bækgaard 
(2021). DØRS' skøn for beskæftigelsen fra 2015 var baseret på 
en fremskrivning foretaget af DREAM med udgangspunkt i meto-
den i Hansen og Hansen (2011). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Tilsvarende blev det i 2015 vurderet, at regelændringerne ville forøge 
beskæftigelsen med 60.000 personer i 2019, mens den estimerede ef-
fekt er på 37.000 personer, jf. figur III.13. Dette svarer til en overvurde-
ring på 23.000 personer eller 63 pct. 
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FIGUR III.13 EFFEKT PÅ LØNMODTAGERBESKÆFTI-
GELSEN 

Den skønnede effekt på beskæftigelsen er større end den estime-
rede.  
 

 
 
Anm: Den estimerede effekt er beregnet på en difference-in-differences-

model, der er dokumenteret i Bækgaard (2021). Den anslåede ef-
fekt på beskæftigelsen blev i 2015 beregnet med afsæt i den struk-
turelle ledighedsandel for hele økonomien. Dvs. beskæftigelses-
effekten blev beregnet som (1-strukturel ledighedsandel)⋅arbejds-
styrkeeffekten. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Før reformen var der intet erfaringsgrundlag med stigninger i tilbage-
trækningsalderen i denne størrelsesorden. Set i det lys er en overvur-
dering af reformeffekten på arbejdsstyrken med 29 pct. og beskæfti-
gelsen med 63 pct. ikke voldsomt bemærkelsesværdig. Virkningerne 
på beskæftigelsen og arbejdsstyrken af de gradvise stigninger i tilba-
getrækningsalderen er imidlertid centrale for den langsigtede stilling på 
de offentlige finanser. Hvis beskæftigelsen strukturelt er overvurderet, 
vil det have konsekvenser for fremskrivningen af den offentlige saldo 
og dermed i sidste ende den finanspolitiske holdbarhed. Derfor giver 
resultaterne anledning til at overveje fremskrivningen af virkningerne 
på arbejdsstyrken og tilbagetrækningsalderen.  
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Reformvirkningen på lønmodtagerbeskæftigelsen er som nævnt op-
gjort til knap 37.000 personer i 2019. Men sammenholdes dette med 
den faktiske udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 2013 til 2019, 
hvor der er taget højde for den direkte virkning af demografi og uddan-
nelsessammensætning, kan reformvirkningen kun gøre rede for knap 
2⁄3 af beskæftigelsesstigningen på knap 61.000 personer i aldersgrup-
pen 60-65-årige, som har været direkte berørt af reformen. Billedet va-
rierer for de enkelte aldersgrupper, men det generelle billede er, at 
stigningen i beskæftigelsen følger reformvirkningen, så de største stig-
ninger er sket for de aldersgrupper, der har oplevet de største reform-
effekter, jf. figur III.14. 
 

FIGUR III.14 STIGNING I BESKÆFTIGELSEN 2013-19 

Figuren sammenholder den faktiske udvikling i beskæftigelsen 
med tilbagetrækningsreformens bidrag. Det ses, at beskæftigel-
sen er steget ud over, hvad der kan tilskrives reformen. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser reformeffekten på lønmodtagerbeskæftigelsen, som 

starter ved 60-årsalderen, og den faktiske udvikling i lønmodtager-
beskæftigelsen, hvor bidraget fra demografi og uddannelsessam-
mensætning er fraregnet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.  
 

 
Samlet set er beskæftigelsen for de 60-65-årige steget med omtrent 
24.000 personer udover det bidrag, der kommer fra forhøjelser af tilba-
getrækningsaldrene og ændret demografi. Det er oplagt, at beskæfti-
gelsesudviklingen har været understøttet af en positiv konjunkturudvik-
ling i denne periode – lønmodtagerbeskæftigelsen er således steget 
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med knap 239.000 personer fra 2013 til 2019. Der er endvidere belæg 
for, at den positive konjunkturudvikling har været særlig gunstig for se-
niorernes beskæftigelse, der generelt er mere konjunkturfølsom end 
for de yngre aldersgrupper, jf. Det Økonomiske Råds formandskab 
(2019). 
 
Konjunkturudviklingen kan dog næppe forklare hele merbeskæftigel-
sen på 24.000 for de 60-65-årige, og som nævnt kan denne del heller 
ikke tilskrives hverken reformvirkninger eller demografisk udvikling. 
Der mangler for nuværende viden om, hvilke andre faktorer, der har 
drevet denne resterende del. Det kan eksempelvis være forhold rela-
teret til udviklingen i gruppens sundhedstilstand, i arbejdsmiljøet eller i 
ændrede præferencer. 
 
 

III.6 SAMMENFATNING 

Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det besluttet løbende at forhøje ef-
terløns- og folkepensionsalderen. Formålet var at modvirke det pres 
på de offentlige finanser, som den stigende levetid medfører. I 2011 
blev det med Aftale om senere tilbagetrækning besluttet at fremrykke 
forhøjelserne.  
 
De første forhøjelser fandt sted i 2014, og siden da er efterlønsalderen 
af flere omgange hævet fra 60 år til 63 år. Ligeledes er folkepensions-
alderen hævet fra 65 år til 66 år i perioden 2019-20. Det gør det muligt 
at evaluere i hvilket omfang, forhøjelserne har virket som forventet. 
 
Betydelig forøgelse af erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen 
 
Kapitlets analyser viser, at regelændringerne har forøget erhvervsdel-
tagelsen i de berørte aldersgrupper ganske betydeligt. Blandt de 60-
65-årige er arbejdsudbuddet forøget med 48.000 personer i 2019. For-
øgelserne genfindes for alle de berørte halvårgange, og alle forhøjel-
serne siden 2014 har bidraget hertil. 
 
Forhøjelsen af efterlønsalderen yder det største absolutte bidrag, 
mens det mindste kommer fra forhøjelsen af folkepensionsalderen. 
Dette er forventeligt, idet erhvervsdeltagelsen er faldet til et betydeligt 
lavere niveau ved folkepensionsalderen end ved efterlønsalderen. I 
takt med den stigende alder bliver andre faktorer gradvist mere afgø-
rende for tilbagetrækningsbeslutningen, og den direkte reformeffekt får 
mindre vægt. Disse faktorer er tænkeligt resultatet af blandt andet et 
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dårligere helbred end ved efterlønsalderen og betydningen af en større 
formue.  
 
De største effekter af regelændringerne findes blandt kvinder og blandt 
ufaglærte og personer med en kort uddannelse. Effekterne er generelt 
aftagende med uddannelsesniveauet for såvel kvinder som mænd, 
omend der er markante størrelsesmæssige forskelle mellem kønnene. 
Deltagelsen i efterlønsordningen er særligt udbredt blandt ufaglærte 
og personer med korte uddannelser. Disse har i gennemsnit de laveste 
lønninger, hvormed en overgang til modtagelse af efterløn indebærer 
et relativt mindre indkomstbortfald. Af samme årsag er responsen 
blandt disse grupper særlig stor, når efterlønsalderen udskydes. 
 
Opgjort i forhold til erhvervsdeltagelsen for den forudgående halvår-
gang ved den samme alder er der mindre forskel på tværs af de tre 
regelændringer; den gennemsnitlige effekt for kvinder og mænd på er-
hvervsdeltagelsen af at forhøje efterlønsalderen er en stigning i det 
halve år op til den nye efterlønsalder på omtrent 30 pct. for kvinder og 
17 pct. for mænd. Tilsvarende er forøgelsen af erhvervsdeltagelsen 
som følge af ændringen i udskydelsesreglen på 20 pct. for kvinder og 
på 10 pct. for mænd, og for forhøjelsen af folkepensionsalderen på 32 
pct. for kvinder og 8 pct. for mænd. 
 
Det forøgede arbejdsudbud har udmøntet sig i en betydelig stigning i 
lønmodtagerbeskæftigelsen i de berørte aldersgrupper; blandt de 60-
65-årige er lønmodtagerbeskæftigelsen i 2019 forøget med 37.000 
personer, svarende til 34.500 fuldtidsbeskæftigede, i forhold til en situ-
ation uden regelændringerne. 
 
Arbejdsudbuddet er steget mere end beskæftigelsen, men man skal 
være varsom med på denne baggrund at danne en konklusion om, at 
regelændringerne i sig selv har forøget ledigheden. Resultatet skal i 
ses i lyset af, at ledigheden blandt de personer, der vælger at gå på 
efterløn, er betydeligt højere, end blandt de personer, der ikke gør. Det 
indebærer, at efterlønnen for nogle anvendes som en afgang fra ledig-
hed. Det vil derfor være fejlagtigt at konkludere, at forhøjelsen af efter-
løns- og folkepensionsalderen i sig selv forårsager ledighed for denne 
gruppe. Men blandt dem, der i forvejen var ledige, kan forhøjelsen in-
debære en forlængelse af ledighedsperioden, og det vil bidrage til en 
stigning i den samlede ledighed. I modsatgående retning er det muligt 
at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen vil føre til en ud-
skydelse af den forhøjede ledighed, der ses op til disse tidspunkter. 
Dette vil i så fald føre til en lavere ledighed. Hertil kommer, at andre 
faktorer har kompenseret herfor, hvorfor ledigheden blandt de berørte 
grupper er stort set uændret. 

Størst effekter 
blandt ufaglærte og 
personer med korte 
uddannelser 

Relativt set er der 
mindre forskel på 
effekten af de tre 
regelændringer 

Forhøjelserne har 
også ført til højere 
beskæftigelse  

Arbejdsudbuddet er 
steget mere end 
beskæftigelsen 
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Reformeffekterne er understøttet af andre faktorer 
 
Analysen gør det muligt at evaluere de forudsætninger, der lå bag 
fremskrivningerne af arbejdsstyrken i perioden 2014 til 2019, før tilba-
getrækningsreformens forhøjelser af efterlønnen trådte i kraft i 2013. 
En sammenligning af 2015-prognosen med den faktiske virkning på 
arbejdsstyrken viser, at prognosen fra 2015 overvurderede udviklingen 
med knap 14.000 personer i 2019, hvilket svarer til knap 29 pct. I lyset 
af, at der før 2015 ikke var erfaringer med forhøjelser af tilbagetræk-
ningsaldrene i denne størrelsesorden, er der i sig selv ikke tale om en 
bemærkelsesværdig overvurdering. 
 
Virkningerne på beskæftigelsen og arbejdsstyrken af de gradvise stig-
ninger i tilbagetrækningsalderen er imidlertid centrale for den finans-
politiske holdbarhed, og en strukturel overvurdering på 29 pct. er i det 
lys betydelig. Men selvom reformeffekterne blev overvurderet, er be-
skæftigelsen vokset udover, hvad reformer og demografi kan forklare. 
Samlet set er beskæftigelsen for de 60-65-årige steget med omtrent 
24.000 personer udover det bidrag, der kommer fra ændret demografi 
og forhøjelser af tilbagetrækningsaldrene. Selvom konjunktursituatio-
nen har ændret sig i gunstig retning i perioden, er det ikke tilstrækkeligt 
til at forklare hele dette bidrag. Denne udvikling er også væsentlig for 
forståelsen af, hvorfor ledigheden ikke er steget i betydeligt omfang 
blandt de aldersgrupper, der er berørt af forhøjelsen af tilbagetræk-
ningsaldrene på trods af, at regelændringerne har løftet arbejdsstyrken 
mere end beskæftigelsen. 
 
Manglende viden om andre forhold 
 
Bundlinjen er, at forhøjelserne af tilbagetrækningsaldrene virker efter 
hensigten, men umiddelbart i mindre omfang end først vurderet. Der 
er imidlertid andre faktorer, der har bidraget til beskæftigelsesfremgan-
gen. Disse faktorer er ikke direkte relateret til den demografiske udvik-
ling, dvs. ændringer i den relative størrelse på de forskellige alders-
grupper eller befolkningssammensætningen i form af køn og etnicitet.  
 
Det er væsentligt at få mere viden om disse forhold. Hvis de er af mid-
lertidig karakter kan de ikke indregnes som elementer, der styrker den 
finanspolitiske holdbarhed i fremtiden. De kan være relateret til udvik-
lingen i befolkningens sundhedstilstand, arbejdsmiljø, tilgang af uden-
landsk arbejdskraft eller noget helt fjerde. Men eftersom karakteren 
heraf er ukendt, er det på forhånd ikke til at afgøre, hvorvidt dette vil 
fortsætte med at bidrage til beskæftigelsesfremgangen, som er funda-
mentet for den finanspolitiske holdbarhed. Der vil blive arbejdet videre 
med en dybere forståelse heraf. 

Reformeffekterne 
blev overvurderet, ... 

... men andre 
faktorer har 
kompenseret 

Reformen har virket 
efter hensigten, men 
umiddelbart mindre 
end ventet 

Væsentligt at få 
mere viden om de 
øvrige faktorer til 
beskæftigelses-
fremgangen 
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BILAG III.1 EN DIFFERENCE-IN-
DIFFERENCES-MODEL FOR 
TILBAGETRÆKNING 

Difference-in-differences-modellen (DiD) anvender paneldata med observationer for fødselsårgan-
gene fra 1953 til 1958 i de måneder, der dækker perioden fra januar 2013 til december 2020. 
 
Følgende specifikation opgør effekten af en forhøjelse af efterlønsalderen (ELA) eller folkepensi-
onsalderen: 
 

𝑦 = 𝛿𝑃𝑟𝑒𝐸𝐿𝐴𝑖,𝑡𝑓𝑟𝑎 60 å𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐸𝐿𝐴 + 𝛼𝑚𝑘 𝐷𝑖,𝑡𝑘,𝑚𝑚𝑎𝑥𝑀𝑘𝑚 𝑓𝑟𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠 𝐸𝐿𝐴
𝑘∈𝐶   

+ 𝜆𝑐 + 𝑋𝑖,𝑡𝛽 + 𝜖𝑖,𝑡 
 
Indeks for køns- og uddannelsesgrupper er udeladt af regressionsligningen af hensyn til overskue-
ligheden. 𝑦  angiver om personen 𝑖 er erhvervsaktiv eller beskæftiget som lønmodtager i måned 𝑡. 
Modellen har kohortespecifikke effektvariable, 𝐷 , , . Det er dummy-variable for månederne fra den 
første måned en årgang, når efterlønsalderen perioden. ∑  summer over månederne 𝑚 
fra efterlønsalderen 𝐸𝐿𝐴  for kohorte 𝑘 til den sidste måned, kohorten er med i datagrundlaget, max𝑀 . Effektvariablene er kohortespecifikke, så der er separate effekter for hele eller halve år-
gange med forskellig efterløns- og folkepensionsalder. Den ydre summation ∑ ∈  er over ko-
horterne 𝐶 = {1953, 1954.1, 1954.2, 1955.1, 1955.2, 1956.1, 1956.2+}. 
 
Variablen 𝑃𝑟𝑒𝐸𝐿𝐴 ,  angiver antallet af måneder, siden personen fyldte 60 år og frem til efterlønsal-
deren, hvor den antager sin maksimale værdi, som fastholdes derefter (dvs. ved værdien 6 måneder 
for 1. halvårgang 1954 med efterlønsalder på 60½ år, 12 måneder for 2. halvårgang 1954 med 
efterlønsalder på 61 år, osv.). Variablen fanger en alderseffekt, der ses som et gradvist fald i be-
skæftigelsen hver måned fra 60-årsalderen og frem til efterlønsalderen. Dette fald i beskæftigelsen 
frem mod efterlønsalderen reducerer virkningen af forhøjelserne af efterlønsalderen. 
 
Metoden til beregning af reformeffekten med de estimerede parametre fra ovenstående regressi-
onsligning er vist i bilag III.2. 
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BILAG III.2 BEREGNING AF 
REFORMEFFEKTER PÅ ARBEJDSUDBUDDET 

De estimerede parametre fra regressionsligningen i bilag III.1 er anvendt til at simulere arbejdsud-
budsvirkningen opgjort som virkningen på lønmodtagerbeskæftigelsen henholdsvis erhvervsdelta-
gelsen. Det gøres konkret – for befolkningen opdelt på grupper efter køn og uddannelse – ved at 
multiplicere antallet af personer i gruppen i hver måned (𝑡) med forskellen mellem modellens præ-
dikterede effekter i måneden under de nye og gamle tilbagetrækningsregler: 
 𝑦 , = (𝛿𝑃𝑟𝑒𝐸𝐿𝐴 , − 𝛼 ) + 𝛼 𝑁  
      𝑡 = 2014.01, … ,2019.12 
 𝑐 ∈ 𝐶 = {1954.1, 1954.2, 1955.1, 1955.2, 1956.1, 1956.2+} 
 
Indeks for køns- og uddannelsesgrupper er udeladt af hensyn til overskueligheden. Reformeffekten 𝑦 ,  for kohorten 𝑐 i måned 𝑡 tager udgangspunkt i antallet af personer i gruppen 𝑁  og forskellen 
mellem den estimerede effekt 𝛼  for referencegruppen årgang 1953 i måneden med gamle regler 
og den estimerede effekt 𝛼  som årgang 𝑐 har haft med nye regler. 
 
Metoden er nedenfor illustreret for ufaglærte kvinder født i 2. halvår af 1954, der kan gå på efterløn 
som 61-årige og på folkepension som 66-årige. Figur A viser reformeffekten som den beregnede 
forskel på andelen af gruppen født i hver måned fra juli til december 1954, som ville være i beskæf-
tigelse med de gamle og de nye aldersgrænser.  
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Figur A Reformeffekt på erhvervsdeltagelsen for ufaglærte kvinder født 2. halvår 1954 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
Med udgangspunkt i den reformeffekterne for de forskellige grupper, kan den samlede reformeffekt 
beregnes ved hjælp af følgende ligning: 
 𝑦 = 𝑦 ,∈        𝑡 = 2014.01, … ,2019.12 
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