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a-kasse  

 16. september 2021 

 

 

 

  
 

  

Tallene i dette notat vedrører personer, der har søgt om tidlig pension i august 

2021.  

Tabel 1 viser, hvordan ansøgerne til tidlig pension fordeler sig på køn. Det fremgår, 

at 46 pct. af ansøgerne er kvinder, mens 54 pct. er mænd.  

 Tabel 1  

Ansøgere til tidlig pension fordelt på køn, august 2021 

 Procent 

Kvinde 46 

Mand 54 

I alt 100 
 

 Anm.: Opgørelsen tager udgangspunkt i alle ansøgere, uanset om de har fået afgjort deres sag, og uanset hvilket udfald 

ansøgningen måtte have. 

Kilde: ATP’s leverance af ansøgere af tidlig pension og Beskæftigelsesministeriets beregninger. 

 

Blandt ansøgerne til tidlig pension er 90 pct. medlem af en a-kasse pr. 1. august 

2021. Figur 1 viser, hvordan disse ansøgere fordeler sig på a-kasser. Det fremgår, 

at godt halvdelen af ansøgerne i august 2021 er medlemmer fra 3F, HK og FOA.  
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Figur 1  

Ansøgere til tidlig pension fordelt på a-kasse, august 2021 

 
 Anm.: I figuren indgår kun de ansøgere, der var medlem af en a-kasse pr. 1. august 2021. Opgørelsen tager udgangs-

punkt i alle ansøgere, uanset om de har fået afgjort deres sag, og uanset hvilket udfald ansøgningen måtte have. 

Kilde: ATP’s leverance af ansøgere af tidlig pension og Beskæftigelsesministeriets beregninger. 

 

Figur 2 viser, hvor stor en andel ansøgerne udgør af det samlede antal medlemmer i 

a-kassen inden for den aldersgruppe, der kan søge tidlig pension. Figuren kan der-

med sige noget om, hvorvidt medlemmerne i de enkelte a-kasser ansøger om tidlig 

pension i større eller mindre grad end gennemsnittet på tværs af de forskellige a-

kasser. I gennemsnit har 6,5 pct. af alle medlemmer i den søgeberettigede alder 

indtil videre søgt om tidlig pension. 

Det ses, at især medlemmer fra 3F, Fødevareforbundet (NNF), Din Faglige A-

kasse, Metalarbejdernes A-kasse og HK i større grad ansøger om tidlig pension end 

medlemmer af de øvrige a-kasser.  

I den modsatte ende af skalaen er Magistrenes a-kasse, Akademikernes a-kasse og 

A-kassen for journalistik, kommunikation & sprog, hvis medlemmer i mindre grad 

ansøger om tidlig pension end medlemmer af de øvrige a-kasser.  
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Figur 2  

Andel af medlemmer i den søgeberettigede alder, der har ansøgt om tidlig 

pension, august 2021 

 
 Anm.: I figuren indgår kun de ansøgere, der var medlem af en a-kasse pr. 1. august 2021. Søgeberettigede alder dæk-

ker over personer født i perioden 1/7 1955 til 31/8 1960. Opgørelsen tager udgangspunkt i alle ansøgere, uan-

set om de har fået afgjort deres sag, og uanset hvilket udfald ansøgningen måtte have.  

Kilde: ATP’s leverance af ansøgere af tidlig pension og Beskæftigelsesministeriets beregninger. 

 

 

 

 

 


