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Par trækker sig tilbage sammen
når de forlader arbejdsmarkedet
Når han trækker sig tilbage, så følger
hun ham efter kort tid. Og det samme

Figur 1: Antal år der er mellem parrenes tilbagetrækning

sker, når det er hende, der som den første trækker pensionskortet – så bliver
han pensionist hurtigt efter.

År

4+
Det viser en ny analyse fra ATP, hvor fokus er på tilbagetrækningsmønsteret for
årgang 1947 og deres ægtefæller i perioden 2004-2013.
For næsten halvdelen af parrene – 44
pct. – gælder, at de trækker sig tilbage inden for et år, hvilket konkret vil sige
samme eller to på hinanden følgende kalenderår, jf. figur 1. To år efter den før-
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Kilde: Danmarks Statistik og ATP 2004-2013.

ste har forladt jobbet er 62 pct. af partnerne fulgt efter, og efter tre år er der tale

Langt de fleste par trækker sig tilbage fra jobbet tæt på hinanden. Hele 44 pct. lader

om hele 77 pct.

sig pensionere inden for et år, altså samme eller følgende kalenderår. For yderligere
18 pct. gælder, at begge har trukket sig tilbage i løbet af to år.

Hun er tidligere – han lidt senere
Ifølge analysen trækker enlige mænd og
enlige kvinder sig tilbage præcis på sam-

manden til han er 62,8 år. Med til bille-

trækning. Der er ingen tvivl om, at det er

me tidspunkt i livet, nemlig når de er 62,6

det hører, at de, der trækker sig samti-

koordineret dem imellem. Forklaringen

år, altså 62 år og rundt regnet syv måneder.

dig, også har den mindste aldersforskel.

er, at mange par sætter pris på fælles
fritid, og mange gange har de en samlet

Den aldersgrænse bliver der rykket ved

Ifølge Paul Bingley, forskningsprofessor

pensionspakke, som gør den synkronise-

for parrene. Helt generelt gælder det, at

ved SFI, Det Nationale Forskningscen-

rede tilbagetrækning attraktiv.”

kvinden i gennemsnit er et par år yngre

ter for Velfærd, svarer dette mønster til,

end manden, så når de ønsker at træk-

hvad vi ved om tilbagetrækning for par:

Han peger på, at økonomien spiller en

ke sig nogenlunde samtidig, skubber det

”Vi ved, at mændene i denne alders-

væsentlig rolle for tilbagetrækningen:

hendes tilbagetrækningsalder nedad og

gruppe i gennemsnit har giftet sig med

”Selvom tilbagetræningsmønsteret for

hans en smule opad. Hvor kvinden i par-

to år yngre kvinder. Alligevel er der min-

mænd og kvinder ser symmetrisk ud,

ret i gennemsnit går som 62-årig, venter

dre end ét års forskel i forhold til tilbage-

så ved vi fra forskningen, at kvinder ge-

nerelt reagerer kraftigere på økonomiske tilbagetrækningsincitamenter, og at

Figur 2: Parrenes tilbagetrækningsalder

kvinder i parforhold reagerer kraftigere
på mandens pensionsøkonomi end omvendt.”
En betragtning, der suppleres af che-
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fanalytiker i ATP, Michael Jørgensen:
”Mænd lægger derimod mere vægt på
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fælles fritid, hvilket er en af de primære
årsager til, at mænd trække sig samtidig
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med deres kvindelige partner.”
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Kilde: Danmarks Statistik og ATP 2004-2013.

Sådan er der regnet

ATP’s analyse er udført på registerdata fra Danmarks Statistik med personer født
i 1947, som enten har haft den samme partner fra 2004-2013 eller har været enlig i denne ti-årsperiode.
Førtidspensionister og personer, der danner par med en førtidspensionist, er ikke
medtaget, idet deres tilbagetrækningsmønster er væsentlig anderledes.
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