
 

 

 

 

 

 

 

  7. august 2019 

KONTAKT Notat udarbejdet af: 

 FOA Fag og Politik   

Maria Juul-Madsen   

Tlf. 46 97 23 16     

 

Fravalg af efterløn 

FOA har i juni 2019 gennemført en undersøgelse om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dette notat 

omhandler særligt spørgsmålene om efterlønsordningen og fravalget heraf. I punkterne herunder 

opsummeres de vigtigste konklusioner af undersøgelsen. 

 

Hovedkonklusioner 

 3 ud af 10 har afmeldt sig efterlønsordningen. Af disse fortryder over halvdelen (55 %), at de 

har fået udbetalt deres efterlønsbidrag. Flest medlemmer mellem 50-59 år fortryder 

udbetalingen.  

 Knap 4 ud af 10 er stadig tilsluttet efterlønsordningen. Blandt disse forventer halvdelen at 

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så snart de kan gå på efterløn. Hver sjette er i tvivl om, 

hvornår de vil stoppe med at arbejde. 
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3 ud af 10 FOA-medlemmer har afmeldt sig efterlønsordningen 

Som det fremgår af Figur 1 herunder, har 29 procent af FOAs medlemmer svaret, at de har fået 

udbetalt deres efterlønsbidrag. Lidt færre, nemlig 26 procent, svarer at de aldrig har betalt til efterløn, 

mens 38 procent har angivet, at de stadigvæk er tilmeldt ordningen.  

7 procent har svaret ”Ved ikke”. 

 

 

  

Figur 1. Er du tilsluttet efterlønsordningen? 

 

Antal svar: 3.366 
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Over halvdelen fortryder udbetaling af efterlønsbidrag 

De respondenter, der har svaret, at de har fået udbetalt deres efterlønsbidrag, er blevet spurgt, om de 

har fortrudt dette valg. Fordelingen af svarerne på spørgsmålet ses i Figur 2.  

Samlet set har 55 procent fortrudt udbetalingen af deres efterlønsbidrag. Heraf fortryder 22 procent i 

høj grad, og 19 procent fortryder i nogen grad, mens 14 procent fortryder i mindre grad. Lidt over hver 

tredje (36 %) svarer, at de ikke har fortrudt, at de har fået udbetalt deres efterløn. Dermed har et flertal 

af forbundets medlemmer fortrudt udbetalingen.  

8 procent har svaret ”Ved ikke”.  

 

 

  

Figur 2. Har du fortrudt, at du har fået udbetalt dit efterlønsbidrag? 

 

Antal svar: 933.  

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, der har svaret, at de har fået udbetalt deres 

efterlønsbidrag.  
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Knap 2 ud af 3 mellem 50-59 år fortryder udbetaling af efterløn 

Spørgsmålet om hvorvidt medlemmerne har fortrudt, at de har fået udbetalt deres efterlønsbidrag, er i 

figuren herunder opdelt på tre aldersgrupper; 40-49 år, 50-59 år samt 60 år og derover. 

64 procent af de 50-59-årige, svarende til knap 2 ud af 3, har svaret, at de har fortrudt udbetalingen. 

Det er en større andel end blandt både de 40-49-årige (53 %) samt medlemmerne på 60 år eller 

derover (31 %). 

 

 

  

Figur 3. Har du fortrudt, at du har fået udbetalt dit efterlønsbidrag? 

Opdelt på aldersgrupper. 

 

Antal svar fremgår af parenteserne. 

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, der har svaret, at de har fået udbetalt deres 

efterlønsbidrag. 
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Halvdelen af dem, der er tilknyttet efterlønsordningen, vil forlade arbejdsmarkedet, så snart de 

kan gå på efterløn 

De respondenter, der stadig er tilmeldt efterlønsordningen, er blevet spurgt, hvornår de forventer at 

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Til dette svarer lidt mere end halvdelen (53 %), at de regner 

med at forlade arbejdsmarkedet, så snart de kan gå på efterløn.  

Herudover svarer 13 procent, at de forventer at gå på efterløn, men dog ikke med det samme. 8 

procenter har en forventning om at trække sig tilbage, så snart de kan gå på folkepension, mens 5 

procent agter at gøre det, inden de kan gå på efterløn. Blot 4 procent forventer at blive på 

arbejdsmarkedet, også efter de har nået folkepensionsalderen.  

16 procent er i tvivl og har svaret ”Ved ikke”.  

 

 

Figur 4. Hvornår forventer du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet?  

 

Antal svar: 1.602.  

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, der har svaret, at de stadig er tilmeldt efterlønsordningen. 
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