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Flere gode år på arbejdsmarkedet 20. december 2017 

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 

Epinion har for LO i november 2017 spurgt 7.413 personer i alderen 18-75 år om en 

række spørgsmål vedrørende helbred, tilbagetrækning og arbejdsforhold. 3.484 re-

spondenter af disse er lønmodtagere m/u personaleansvar, dagpengemodtagere, her-

under i aktivering, samt langtidssyge. De resterende 3.929 respondenter er enten pen-

sionerede, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, studerende eller selvstæn-

dige. Resultaterne i dette notat er udelukkende baseret på svar fra førstnævnte 

gruppe.  

Undersøgelsen viser at:  

 36 pct. af LO-medlemmerne mener, at forhold i arbejdslivet gør det vanskeligt at 

blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen.  

 Fysisk belastende arbejde og nedslidning opfattes som de største hindringer for at 

blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen blandt LO-medlemmer.  

 De forhold, der især kan få LO-medlemmerne til at blive indtil pensionsalderen er 

mindre fysisk arbejdspres, nedsat tid, bedre tilpasning af arbejdsopgaver og ned-

sat tempo.   

 42 pct. af LO-medlemmerne oplever ofte eller altid at være fysisk udmattede efter 

en dag på jobbet.  

Arbejdsforhold er den største hindring for et langt arbejdsliv 

I 2027 vil efterlønsalderen være hævet til 65 år, mens folkepensi-

onsalderen vil stige til 68 år i 2030. Herefter vil tilbagetrækningsal-

deren følge udviklingen i levetiden. Danskerne må derfor berede 

sig på fortsat at arbejde længere.  

Blandt LO-medlemmerne angiver over hver tredje, at forhold i de-

res arbejdsliv kan gøre det vanskeligt at blive på arbejdsmarkedet 

frem til pensionsalderen. Det tilsvarende gælder kun for 17 pct. af 

AC’s medlemmer jf. figur 1. Når LO-medlemmerne derimod spør-

ges ind til, om forhold i privatlivet kan gøre det vanskeligt at blive 

frem til pensionsalderen, er kun hver tiende enig eller delvist enig 

heri. LO-medlemmerne angiver således arbejdslivet som en væ-

sentlig større hindring for at blive på arbejdsmarkedet frem til pen-

sionsalderen sammenlignet med privatlivet.  
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Figur 1. Der er forhold i mit arbejdsliv, der kan gøre det vanskeligt 

for mig at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalder 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er forhold i 

mit arbejdsliv, der kan gøre det vanskeligt for mig at blive på arbejdsmarkedet frem 
til pensionsalderen.  

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 

Der er især en stor andel blandt FOA’s, Dansk Metals og 3F’s med-

lemmer, der vurderer, at forhold i arbejdslivet kan gøre det van-

skeligt at fortsætte på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. 

Omvendt er det kun 22 pct. af HK’s medlemmer, der giver udtryk 

for, at forhold i arbejdslivet er en barriere, jf. figur 2.   

Figur 2. Andel der er enige/delvist enige i, at forhold i arbejdslivet 

kan gøre det vanskeligt at blive på arbejdsmarkedet – for-

delt på forbund 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er forhold i 

mit arbejdsliv, der kan gøre det vanskeligt for mig at blive på arbejdsmarkedet frem 
til pensionsalderen. 

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 
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Det er konkrete forhold som nedslidning (40 pct.) og fysisk bela-

stende arbejde (36 pct.), som LO-medlemmerne anser, som de stør-

ste hindringer i forhold til at kunne blive på arbejdsmarkedet frem 

til pensionsalderen. Derudover står højt arbejdspres også højt på 

listen over LO-medlemmernes barrierer for at blive på arbejdsmar-

kedet. 35 pct. af LO-medlemmerne angiver nemlig højt arbejdspres 

som en barriere for at blive på arbejdsmarkedet. Endeligt angiver 

17 pct. af LO’s medlemmer psykisk belastende arbejde som en bar-

riere, jf. figur 3.    

Figur 3. Barrierer for at kunne blive på arbejdsmarkedet 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvilke barrierer oplever du, der er for dig på arbejdsmarkedet 

generelt ift. at kunne blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Procen-
terne summer ikke til 100, da respondenterne har haft mulighed for at give op til tre 
svar.  

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 

Blandt LO-forbundene angiver både 3F, FOA og Dansk metal fy-

sisk belastende arbejde samt nedslidning som en hindring for et 

langt arbejdsliv, mens HK’s medlemmer scorer væsentligt lavere. 

Især FOA’s medlemmer angiver psykisk belastende arbejde som 

en hindring, jf. figur 4.   
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Figur 4. Barrierer for at kunne blive på arbejdsmarkedet – opdelt på 

forbund  

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvilke barrierer oplever du, der er for dig på arbejdsmarkedet 

generelt ift. at kunne blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Procen-
terne summer ikke til 100, da respondenterne har haft mulighed for at give op til tre 
svar.  

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 

Løsninger: Mindre fysisk belastende arbejde og nedsat tid 

LO-medlemmerne angiver især mindre fysisk belastende arbejde 

(29 pct.), nedsat tid (26 pct.), bedre mulighed for tilpasning af ar-

bejdsopgaver (23 pct.) samt nedsat tempo (22 pct.) som de primære 

løsninger.  Disse løsninger ville ifølge flere LO-medlemmer med-

virke til, at de kunne blive længere på arbejdsmarkedet, jf. figur 5.  

Figur 5. Hvad skal der til, for at du kan blive i dit nuværende job 

indtil din pensionsalder? 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvad skal der til for at du kan blive i dit nuværende job frem til 

din pensionsalder? Procenterne summer ikke til 100, da respondenterne har haft 
mulighed for at give op til tre svar.  

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 
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FOA-medlemmer, Metal-arbejdere og 3F’ere mener alle, at et 

mindre fysisk belastende arbejde vil medvirke til at løse nogle af 

de barrierer der er ift. at blive i nuværende job frem til 

pensionsalderen.  HK-medlemmerne går i en lidt anden retning og 

peger især på nedsat tid og mulighed for tilpasning af 

arbejdsopgaver som en løsning. Dog er ønsket om nedsat tid 

nogenlunde lige udbredt i alle forbundene. Det er ca. hver fjerde 

medlem i de forskellige forbund, der peger på nedsat tid som en 

løsning. Derudover er ønsket om nedsat tempo især udbredt 

blandt FOA-medlemmerne, jf. figur 6.  

Figur 6. Hvad skal der til, for at du kan blive i dit nuværende job 

indtil din pensionsalder – opdelt på forbund.  

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvad skal der til for at du kan blive i dit nuværende job frem til 

din pensionsalder? Spørgsmålet er stillet til LO lønmodtagere, arbejdsløse og lang-
tidssyge. Procenterne summer ikke til 100, da respondenterne har haft mulighed for 
at give op til tre svar.  

Kilde:  Epinion for LO, november 2017 

LO-medlemmer oplever ofte at være fysisk udmattede efter 

en dag på jobbet 

Spørger man LO-medlemmerne, om de er fysisk udmattede eller 

meget trætte når de kommer hjem efter en arbejdsdag, svarer hele 

42 pct., at de altid eller ofte føler sig fysisk udmattede. Hver tredje 

svarer sommetider, mens ca. hver femte svarer sjældent eller al-

drig, jf. figur 7. Det svarer altså samlet til, at næsten ¾ af LO-

medlemmerne i en eller anden grad har oplevet at være fysisk ud-

mattede efter en arbejdsdag.   
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Figur 7. Fysisk udmattet efter arbejdsdag 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvor ofte føler du dig fysisk udmattet eller meget træt efter en 

arbejdsdag? 
Kilde:  Epinion for LO, november 2017 

Den høje andel af LO-lønmodtagere der føler sig udmattede efter 

en arbejdsdag, hænger sammen med at især LO’s medlemmer er 

belastede af smerter i løbet af deres arbejdsdag. Hele 42 pct. af LO 

medlemmerne svarer, at de dagligt eller ugentligt har smerter, når 

de går på arbejde. Det er dobbelt så mange, som blandt akademi-

kerne, hvor der er tale om hver femte, jf. figur 8.  

Figur 8. Andel med daglige eller ugentlige smerter på jobbet 

 
Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvor ofte tager du smertestillende medicin for at klare arbejds-

dagen? 
Kilde:  Epinion for LO, november 2017 
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