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Written instructions to interviewers (Danish) 
 
INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006  
 
Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
 
GENEREL INFO: 
Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder sig i en samlet blok efter uddannelsesspørgsmålene i 
slutningen af spørgeskemaet. 
 
Kun personer, som er fyldt 50 år, kan få spørgsmålene. 
 
Der er i alt 23 forskellige spørgsmål, men maksimalt kan en respondent kun få stillet 13 spørgsmål, 
da beskæftigede og ubeskæftigede i de fleste tilfælde får forskellige spørgsmål. 
 
SPØRGSMÅL 
 
1. Modtager De en pension, som De har optjent på arbejdsmarkedet eller ved egne indbetalinger? 
 1. Ja  
 2. Nej  
 
Der skal være tale om en løbende udbetaling. Typisk vil der være tale om arbejdsmarkedspensioner 
eller private pensionsordninger. Med en arbejdsmarkedspension menes en ordning, som der er 
indbetalt til (fra personen selv eller arbejdsgiveren), mens vedkommende var på arbejdsmarkedet. 
Nogle personer vil både modtage efterløn og arbejdsmarkedspension. De skal kodes ’ja’. Personer 
som kun modtager efterløn, førtidspension eller folkepension skal derimod ikke med. 
 
2. Hvor gammel var De, da De første gang fik udbetalt en pension? 
 angiv alder________  
 
Dette spørgsmål skal naturligvis kun stilles til personer, som har svaret ’ja’ i det foregående 
spørgsmål. Alder skal angives. 
 
3. Ville De kunne få en pension, hvis De valgte at trække Dem helt eller delvist tilbage nu? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Dette spørgsmål stilles til personer, som har svaret ’nej’ i 1. Pensionsordninger giver højere 
udbetalinger, jo mere man har indbetalt til dem. Der er derfor mange beskæftigede, som vælger at 
fortsætte med at arbejde på et tidspunkt, hvor de godt kunne trække sig tilbage og få en pension.  
Igen er det kun arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger, som vi er interesseret i. 
Efterløn, førtidspension og folkepension skal ikke indgå. 
 
4. Hvor mange år har De i alt været på arbejdsmarkedet? 
 angiv antal år_______ 
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Vi ønsker her at få angivet antal år, som respondenten har været i beskæftigelse i alle de job, som 
han har haft gennem hele livet. Længere ledighedsperioder eller deciderede pauser, hvor 
vedkommende har været helt ude af arbejdsmarkedet, skal trækkes fra. Der vil selvfølgelig være 
tale om et tilnærmet tal. 
5. Betragter De Dem selv som fuldstændig tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet? 

1. Ja  
 2. Nej   
  
Dette spørgsmål stilles til ubeskæftigede. Vi ønsker at få deres egen vurdering af, om de har forladt 
arbejdsmarkedet for altid. 
 
6. Hvor gammel forventer De at være, når De trækker Dem helt tilbage fra arbejdsmarkedet? 
 angiv alder_________   
 
Dette spørgsmål stilles til beskæftigede og ubeskæftigede, som har svaret ’nej’ i spørgsmål 5. 
Personer, som ikke kan angive et enkelt alderstrin kodes ’94’.  
 
7. Hvor gammel forventer De at være, når De trækker Dem helt tilbage fra arbejdsmarkedet? 
 1. Inden jeg fylder 60 år 

2. Når jeg er mellem 60 og 64 år 
3. Efter jeg er fyldt 65 år 
4. Ved ikke hvornår 

 
Dette spørgsmål stilles til dem, der ikke har kunnet angive et præcist alderstrin i spørgsmål 6. Her er 
der mulighed for at blive indplaceret i større intervaller.  
 
8. Hvor gammel var De, da De trak Dem helt tilbage fra arbejdsmarkedet? 
 angiv alder_________ 
 
Dette spørgsmål stilles til personer, som har svaret ’ja’ i spørgsmål 5. Alder på det tidspunkt, hvor 
de forlod arbejdsmarkedet fuldstændigt skal angives. 
 
9. Hvad er den væsentligste økonomiske årsag til at De stadig er på arbejdsmarkedet? 
 1. At tjene penge til nuværende forbrug 

2. At forbedre mine pensionsrettigheder 
 
Dette spørgsmål stilles til beskæftigede. Formålet med spørgsmålet er at undersøge, om personer 
bliver på arbejdsmarkedet for at forbedre deres pensionsrettigheder. Hvis det er vigtigere for dem, 
skal de placeres i kategori ’2’. Hvis de ikke ved, hvilken årsag, der er vigtigst, skal de placeres i 
kategori ’1’.  
 
10. Hvad var Deres status på arbejdsmarkedet lige efter De forlod Deres sidste job? 

1. Arbejdsløs   
2. Fik pension, efterløn eller overgangsydelse  
3. Langtidssyg eller uarbejdsdygtig  
4. Andet  

 
Spørgsmålet stilles til ubeskæftigede. 
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11. Hvad var den vigtigste grund til at De trak Dem tilbage fra arbejdsmarkedet? 
1. Mistede job 
2. Havde nået den obligatoriske pensionsalder 
3. Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed 
4. Pasning af børn, syge eller ældre familiemedlemmer/bekendte 
5. Jobrelaterede problemer 
6. Økonomisk favorabel fratrædelsesordning 
7. Foretrak tilbagetrækning af andre grund end ovennævnte 
8. Andet 

  
Dette spørgsmål stilles kun til personer, som har svaret ’2’ i spørgsmål 10. Der vil naturligvis være 
tale om respondentens egen vurdering. Det er kun personer, som er blevet fyret, der skal placeres i 
kategorien ’mistede job’. En frivillig opsigelse skal placeres i en af de andre kategorier. 
 
12. Arbejder De på nedsat tid som en overgangsordning, inden De trækker Dem helt tilbage fra 
arbejdsmarkedet? 
 1. Ja   

2. Nej  
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede, som normalt arbejder mindre end 37 timer om ugen. Det er 
kun, hvis man er gået ned i tid som et skridt mod tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, at man skal 
kodes ’ja’. Personer, der altid har arbejdet på deltid, skal ikke kodes ’ja’. 
 
13. Planlægger De at reducere Deres arbejdstid, inden De trækker Dem helt tilbage fra 
arbejdsmarkedet? 
 1. Ja, inden for de næste fem år 
 2. Ja, men først om mere end fem år  
 2. Nej  
 
Dette spørgsmål stilles til beskæftigede, som normalt arbejder mindst 37 timer om ugen. Vi ønsker 
at vide, om de har nogen planer om at gå ned i tid, inden de trækker sig helt tilbage fra 
arbejdsmarkedet. 
 
14. Arbejdede De på nedsat tid som en overgangsordning, inden De trak Dem helt tilbage fra 
arbejdsmarkedet? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til ubeskæftigede, der har angivet, at de betragter sig selv som fuldstændig 
tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet. Vi ønsker at vide, om de i deres seneste job havde reduceret 
deres arbejdstid som en overgang til fuldstændig tilbagetrækning. 
 
15. Har De arbejdet på nedsat tid som en overgangsordning før fuldstændig tilbagetrækning 
 1. Ja 
 2. Nej 
 



 4

Ubeskæftigede som ikke anser sig selv som tilbagetrukket får stillet dette spørgsmål. Vi ønsker at 
vide, om de i deres seneste job havde reduceret deres arbejdstid som en overgang til fuldstændig 
tilbagetrækning. 
 
16. Der findes gradvise tilbagetrækningsordninger, hvor man fx kan gå på halv tid og få 80 
procent af sin tidligere løn. Havde De en lignende ordning, da De gik på nedsat tid? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Alle personer, der i spørgsmålene 12-15 har svaret ja, får stillet dette spørgsmål. Der spørges her 
om en helt specifik type ordning, som går ud på, at man går ned i tid uden at lønnen falder i samme 
grad. Ordningen er beskrevet med et eksempel i spørgsmålsteksten. 
 
17. Ville De trække Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis De havde mere fleksible 
arbejdstidsordninger? 
 1. Ja 

2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede. Mere fleksible arbejdstidsordninger kan omfatte forhold som 
muligheden for at gå ned i tid, muligheden for at arbejde hjemme, muligheden for at ændre mødetid 
m.m. Spørgsmålet skal tolkes i den bredest mulige forstand. Vi ønsker at vide, om 
arbejdstidsordninger er noget, som vil have eller måske allerede har haft betydning for 
respondentens tilbagetrækningsbeslutning. 
 
18. Ville De have trukket Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis De havde haft mere 
fleksible arbejdstidsordninger? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til personer, som allerede har trukket sig tilbage. Mere fleksible 
arbejdstidsordninger kan omfatte forhold som muligheden for at gå ned i tid, muligheden for at 
arbejde hjemme, muligheden for at ændre mødetid m.m. Spørgsmålet skal tolkes i den bredest 
mulige forstand. Vi ønsker at vide, om arbejdstidsordninger er noget, som har haft betydning for 
respondentens tilbagetrækningsbeslutning. 
 
19. Ville De trække Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis De havde bedre muligheder for 
efteruddannelse?   
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede. Vi ønsker at vide, om efteruddannelse er noget, som vil have 
eller måske allerede har haft betydning for respondentens tilbagetrækningsbeslutning. 
 
20. Ville De have trukket Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis De havde haft bedre 
muligheder for efteruddannelse? 

1. Ja 
 2. Nej 
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Spørgsmålet stilles til personer, som allerede har trukket sig tilbage. Vi ønsker at vide, om 
efteruddannelse er noget, som har haft betydning for respondentens tilbagetrækningsbeslutning. 
 
21. Ville De trække Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis der var bedre sundheds- og 
sikkerhedsforhold på Deres arbejde? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede. Vi ønsker at vide, om sundheds- og sikkerhedsforhold på 
arbejdet er noget, som vil have eller måske allerede har haft betydning for respondentens 
tilbagetrækningsbeslutning. Blandt sundheds- og sikkerhedsforhold, som kan være problematiske 
på arbejdspladser, kan nævnes arbejde med giftige stoffer, hårdt nedslidende arbejde og farligt 
arbejde (fx stilladsarbejde). 
 
22. Ville De have trukket Dem tilbage fra arbejdsmarkedet senere, hvis der havde været bedre 
sundheds- og sikkerhedsforhold på dit arbejde? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
Spørgsmålet stilles til personer, som allerede har trukket sig tilbage. Vi ønsker at vide om sundheds- 
og sikkerhedsforhold er noget, som har haft betydning for respondentens tilbagetræknings-
beslutning. Blandt sundheds- og sikkerhedsforhold, som kan være problematiske på arbejdspladser, 
kan nævnes arbejde med giftige stoffer, hårdt nedslidende arbejde og farligt arbejde (fx 
stilladsarbejde). 
 
23. Modtager De nogen af følgende ydelser? 
 1. Efterløn 

2. Førtidspension 
3. Overgangsydelse 
4. Delpension 
5. Fleksydelse 
6. NEJ 

 
Dette spørgsmål stilles til ubeskæftigede under 65 år. Efterløn og førtidspension vil her være klart 
dominerende. Der forventes ikke at være mange respondenter på overgangsydelse, delpension eller 
fleksydelse. Bemærk at fleksydelse er en særlig tilbagetrækningsordning for personer, som har 
været i fleksjob. Det er ikke det samme som at være i fleksjob, og en person i fleksjob skal derfor 
ikke kodes som ’5’. Da spørgsmålet kun stilles til ubeskæftigede vil denne mulige forveksling 
næppe blive et problem, da personer i fleksjob regnes for beskæftigede. 
 


