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Hovedkonklusioner 

1. Arbejdsglæde er den vigtigste faktor i forhold til at holde akademikerne på arbejdsmarkedet, efter de er fyldt 67. 

2. Andre faktorer, der påvirker lysten til at blive længere på arbejdsmarkedet positivt, er at være mand, at være 

mellem 60 og 64 år samt at have en ph.d. 

3. De faktorer, der påvirker negativt, er at være 55-59 år, at have en årlig indkomst på 400.000-499.999 kr. (ift. 

dem, der tjener under 400.000 kroner om året) samt at arbejde inden for økonomi, administration og salg. 

 

 

Sådan har vi gjort 

 I oktober 2018 spurgte Dansk Magisterforening mere end 8.000 beskæftigede medlemmer på 50 år eller der-

over om deres arbejdsliv og forventninger til tilbagetrækning. I alt svarede 2.780, hvilket giver en svarprocent på 

34,6 procent. Stikprøven er balanceret på baggrundsvariable som alder, køn, region og uddannelse. I denne 

analyse har DM blandt andet analyseret data med metoden logistisk regression og udregnet marginale effekter, 

som viser hver enkelt faktors betydning for tilbagetrækningsalderen.  
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1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 år? 

Hvis Danmark skal klare sig godt i fremtiden, er det nødvendigt at udnytte alle ressourcer. De akademiske 

seniorer er en stor ressource for det danske arbejdsmarked. Dette notat undersøger, hvad der kan få dem 

til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Konkret har DM udført en statistisk analyse, der undersøger, 

hvad der har effekt på sandsynligheden for at blive på arbejdsmarkedet efter man er fyldt 67 år. 

1.1. De fleste regner med tilbagetrækning som 67-årig 

26 pct. af de beskæftigede på 50 år eller derover regner med at gå på pension som 67-årig. Det fremgår af 

figuren nedenfor. 18 pct. regner med at trække sig tilbage som 68 eller 69-årig, mens 17 pct. venter til de 

er 70 år.  Hver tiende har tænkt sig at blive på arbejdsmarkedet, til efter de er fyldt 70 år.  

Figur 1.     Tilbagetrækningsalder: Hvor lang tid forventer du at blive på arbejdsmarkedet?  

 
Note: Antal respondenter er 2.446. 

Blandt dem, der planlægger at trække sig tilbage, før de fylder 65 år, skyldes det især ønsket om mere 

fritid. 34 pct. har angivet, at det er grunden til deres tidlige tilbagetrækning. Kun 11 pct. begrunder det 

med, at de føler sig udbrændte. 14 pct. har planer om at gå på efterløn.  

Der er forskel på begrundelserne mellem mænd og kvinder. 18 pct. af mændene angiver, at de primært vil 

trække sig tilbage før, fordi de har økonomi til det. Det gælder kun for 11 pct. af kvinderne. Til gengæld 

angiver 17 pct. af kvinderne, at den primære grund er deres ægtefælles tilbagetrækning. Det gælder kun 

for fem procent af mændene.  
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Figur 2.     Grunde til tilbagetrækning blandt dem, der går på pension før 65 år, fordelt på køn 

 
Note: Antal respondenter er 256. Heraf er 156 kvinder og 100 er mænd. 

1.2. Arbejdsglæde holder medarbejdere på arbejdsmarkedet 

Der er flere forhold, man kunne forestille sig er afgørende for, at medarbejderne bliver længere på ar-

bejdsmarkedet. Derfor har DM undersøgt det systematisk ved at opstille en statistisk model, der tager 

højde for følgende: 

1. Personlige karakteristika. Alder, køn og uddannelse 

2. Karakteristika ved jobbet. Fagområde, ansættelsessted, anciennitet på arbejdspladsen, indkomst 

og ledelsesansvar 

3. Holdninger til jobbet. Herunder bl.a. om man er glad for sit job og om man har indflydelse på op-

gaver og placeringen af arbejdstiden. 

Den statistiske model angiver faktorer, der ændrer sandsynligheden for at blive på arbejdsmarkedet, til 

efter man er fyldt 67 år. Disse præsenteres i figuren nedenfor. Ændringerne er angivet i procentpoint. 

Ændringerne er angivet i forhold til en såkaldt referencekategori. Det betyder eksempelvis, at den positive 

effekt af at have en ph.d. er i forhold til, hvis man er uddannet inden for humaniora, som er referencekate-

gorien. På samme måde er den positive effekt af at være mand i forhold til at være kvinde, som er referen-

cekategorien. Alle referencekategorier er angivet i noten under figuren. Alle modellens variable fremgår af 

tabellen sidst i notatet. 
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Figur 3.     Faktorer der ændrer sandsynligheden for tilbagetrækning efter 67 år. Procentpoint 

 

Note: Der indgår 2.137 beskæftigede DM-medlemmer, der er i aldersgruppen 50-64 år i modellen. De selvstændige 

indgår ikke. Respondenter, der ikke ved, hvornår de vil trække sig tilbage, indgår ikke. Figuren viser kun signifikante 

effekter, og de er angivet som ændring i procentpoint. Referencekategorier: Alder er ”50-54 år”, årlig indkomst er ”Under 

400.000 kr., fagområde er ”Ledelse”, uddannelse er ”humaniora”, køn er ”Kvinde”, glad for arbejdet er ”Ikke glad for 

arbejdet” eller ”hverken/eller”.  

1.2.1. Positive effekter 

Undersøgelsen viser, at der er fire faktorer, der påvirker sandsynligheden for at blive på arbejdsmarkedet 

efter de 67 år signifikant positivt. Disse fremgår af figuren ovenfor som røde søjler. De fire faktorer er: 

1. At være glad for sit job 

2. Køn (mand) 

3. Alder (60-64 år) 

4. Uddannelse (ph.d.) 

1.2.1.1. At være glad for sit job 

Beskæftigede seniorer, der er glade for deres job, har 16 procentpoint højere sandsynlighed for at blive på 

arbejdsmarkedet efter 67 år end seniorer, der ikke er glade for deres job. Dermed er arbejdsglæden den 

faktor, som øger sandsynligheden for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 år mest.  

1.2.1.2. Køn 

Mænd har 13 procentpoint større sandsynlighed end kvinder for at blive på arbejdsmarkedet, efter de er 

fyldt 67 år. Forskellen er vel at mærke gældende efter at der både er taget højde for profession, om man 

er offentligt eller privat ansat og hvad den enkelte tjener. Analysen af de primære grunde til tidlig tilbage-

trækning tidligere i afsnittet viste, at mange flere kvinder end mænd planlagde en tidlig tilbagetrækning på 
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grund af deres partners/ægtefælles tilbagetrækning. Det er derfor formentlig denne forskel, der også slår 

igennem her.  

1.2.1.3. Alder 

Gruppen af 60-64-årige har 11 procentpoint større sandsynlighed for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 

år end de yngre seniorer (50-54 år). En mulig forklaring kan være en selektionsproces, der gør, at de 60-

64-årige, der har et stærkt ønske om tidlig tilbagetrækning, allerede har trukket sig tilbage og derfor ikke 

indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen indeholder nemlig kun beskæftigede seniorer.  

1.2.1.4. Ph.d. 

Hvis man har en ph.d., er der ni procentpoint større sandsynlighed for, at man bliver på arbejdsmarkedet 

efter 67 år, sammenlignet med den største uddannelsesgruppe: humanisterne. Mange med en ph.d. ar-

bejder inden for forskning som er et felt, hvor interesser og arbejder for mange flyder sammen. Det kan 

betyde, at arbejdet kan være svært at give slip på. Effekten af at have en ph.d. er som de andre effekter, 

efter at der er taget højde for eksempelvis at man er glad for sit arbejde. Ph.d.-effekten skal, så at sige, 

lægges oveni effekten af at være glad for sit arbejde.  

1.2.2. Negative effekter 

Undersøgelsen viser, at der er tre faktorer, der påvirker sandsynligheden for at blive på arbejdsmarkedet 

efter 67 år signifikant negativt. De tre faktorer fremgår som mørkeblå søjler i figuren tidligere i afsnittet. De 

tre faktorer er: 

1. Alder (55-59 år) 

2. Indkomst (400.000-499.999 kr.) 

3. Fagområde (Økonomi, administration og salg) 

1.2.2.1. Alder 

Gruppen af 55-59-årige har 27 procentpoint mindre sandsynlighed for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 

år end de yngre seniorer (50-54 år). Det er forventeligt, at den forventede tilbagetrækningsalder påvirkes 

af ens folkepensionsalder. Jo ældre man er, jo lavere er ens folkepensionsalder. For de fleste i alderen 55-

59 år, kan de gå på folkepension som 67-årig, mens de fleste i alderen 50-54 år kan gå på folkepension 

som 68-årig. Desuden vil aldersgruppen 55-59 år ikke være ramt af samme selektionsproces som alders-

gruppen 60-64 år, der, jf. afsnittet ovenfor, har en signifikant større sandsynlighed for at blive længere på 

arbejdsmarkedet end de yngre seniorer (50-54 år).    



 
 

Side 7 af 9 
 

 
 

1.2.2.2. Indkomst 

De akademikere, der tjener 400.000-499.999 kr. om året inklusiv pension, har 15 procentpoint mindre 

sandsynlighed for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 år end dem, der tjener under 400.000 kr. om året. 

Der er ikke nogle selvstændige effekter af at tjene mere end 500.000 kr. om året. 

1.2.2.3. Fagområde 

Seniorer, der er beskæftiget inden for økonomi, administration eller salg, har 13 procentpoint mindre sand-

synlighed for at blive på arbejdsmarkedet efter 67 år i forhold til dem, der er beskæftiget inden for ledelse. 

Analysen har tidligere vist, at ledere i højere grad angiver at have seniorordninger og få tilbudt efteruddan-

nelse. Det kan være en mulig forklaring på forskellen.  
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Bilagstabel 1. Marginale effekter på sandsynligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet når 

man er 68 eller ældre 
 Marginal effekt Std.af. p Sig. 

Alder (reference: 50-54 år)     

     55-59 år -0,27 0,02 0 *** 

     60-64 år 0,11 0,03 0 *** 

Køn (reference: Kvinde)     

     Mand 0,13 0,03 0 *** 

Uddannelsesbaggrund (reference: HUM)     

     NAT -0,01 0,03 0,74  

     PHD 0,09 0,05 0,05 * 

     ANDET -0,04 0,04 0,34  

Branche (reference: Ledelse)     

     Miljø og natur  -0,08 0,07 0,24  

     Fysik og kemi  0,16 0,13 0,21  

     Sundhed  -0,08 0,08 0,33  

     Undervisning og forskning  0,02 0,06 0,79  

     Økonomi, administration og salg  -0,13 0,06 0,03 * 

     IT  -0,07 0,07 0,25  

     Kommunikation og marketing  -0,09 0,08 0,24  

     Jura og samfundsvidenskab  0,12 0,11 0,3  

     Kultur og kulturformidling  0,08 0,07 0,28  

     Andet fagområde  0,03 0,07 0,63  

Ansættelsessted (reference: Privatansat)     

     I det kommunale  0,02 0,05 0,75  

     I det regionale  0,02 0,07 0,78  

     I staten  0,05 0,04 0,2  

     I en selvejende institution  -0,05 0,05 0,28  

     Andet ansættelsessted  -0,08 0,12 0,53  

Anciennitet (reference: Over 10 år)     

     5-10 år  -0,02 0,03 0,54  

     3-4 år  0,01 0,05 0,8  

     1-2 år  0,11 0,06 0,05 . 

     Under 1 år  0,12 0,07 0,09 . 

Ugentlig arbejdstid (reference: Op til 30 timer)     

     31-37 timer  0,02 0,07 0,75  

     Over 37 timer  0,1 0,07 0,17  

Indkomst (reference: Under 400.000 kr.)     

     400.000-499.999 kr. -0,15 0,08 0,04 * 

     500.000-599.999 kr. -0,02 0,07 0,82  

     600.000-699.999 kr. -0,07 0,06 0,27  

     700.000-799.999 kr. 0,02 0,05 0,72  

     800.000-899.999 kr. -0,07 0,05 0,15  

     Over 900.000 kr. -0,03 0,05 0,45  

     Ønsker ikke at oplyse  -0,01 0,04 0,74  

Personaleansvar (reference: Intet personaleansvar     

     Personaleansvar 0,04 0,03 0,27  

Information om pension (reference: Ikke nok info)     

     Nok info om pension -0,04 0,03 0,22  

Arbejdsmiljø (reference: Ikke positiv)     

Jeg er overordnet set glad for mit arbejde 0,16 0,03 0  ***   

Jeg yder en vigtig arbejdsindsats i min nuværende 
arbejdsfunktion -0,01 0,06 0,8      

fortsættes næste side     
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Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine 
arbejdsopgaver 0 0,04 0,99      

Jeg har indflydelse på placeringen af min arbejds-
tid 0,03 0,03 0,38      

Mit arbejde har udviklet sig i takt med at min erfa-
ring er vokset 0 0,03 0,96      

Min leder har fokus på, hvad der skal til for at 
fastholde mig i årene frem mod min pension 0,04 0,03 0,19      

Note: Signif. koder:  p<0,001: ‘***’. p<0,01: ‘**’. p < 0,05: ‘*’. p< 0,10: ‘.’ 

 


