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Værdig tilbagetrækning 5. november 2018 

Stort folkeligt ønske om nye ordninger 

Epinion har spurgt 1.230 danskere om deres holdning til mulighederne for at trække 

sig tilbage før folkepensionsalderen, hvis man er fysisk slidt ned. Undersøgelsen 

viser, at danskerne er utrygge ved de eksisterende ordninger. Samtidig er der et 

udbredt ønske om, at politikerne vedtager nye ordninger, som skal tage hånd om de 

nedslidte. Danskerne mener også, at politikerne har alt for lidt fokus på fysisk 

nedslidning set i relation til den stigende pensionsalder.  

LO’s befolkningsbarometer viser, at kun 21 pct. af danskerne føler 

sig trygge ved de eksisterende ordninger, der skal tage hånd om 

fysisk nedslidte medarbejdere, mens hele 73 pct. angiver, at der 

bør vedtages nye ordninger på området, når folkepensionen hæ-

ves, jf. figur 1. 

Figur 1. Manglende tryghed og ønske om nye ordninger 

Anm:  Figuren viser andelen af respondenter, der er helt enige eller enige i udsagnene. 
Kilde:  LO’s befolkningsbarometer, august 2018 

Blandt LO’s og FTF’s medlemmer er det hhv. 88 og 80 pct., der 

mener, at der bør vedtages nye ordninger. 

Det er særligt gruppen af erhvervsuddannede, der er utilfredse 

med de eksisterende ordninger. 81 pct. i denne gruppe angiver, at 

politikerne bør vedtage nye ordninger på området. 

Undersøgelsen viser desuden, at fokus på ”nedslidning og pensi-

onsalder” er noget, der vil flytte stemmer i den kommende valg-

kamp. 3 ud af 4 danskere synes, at politikerne har for lidt fokus 

på fysisk nedslidning og pensionsalder, jf. figur 2. 
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Jeg føler mig tryg ved de eksisterende

ordninger, der skal tage hånd om

fysisk nedslidte medarbejdere

Efter min mening skal politikerne

vedtage nye ordninger for de fysisk

nedslidte på arbejdsmarkedet, når

folkepensionsalderen hæves
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Figur 2. For lidt politisk fokus på fysisk nedslidning og pensionsalder 

 
Anm.:   Figuren viser, andelen af respondenter der er helt enige eller enige i udsagnet: 

”Synes du, at politikerne har for meget eller for lidt fokus på fysisk nedslidning 
og pensionsalder?” 

Kilde:  LO’s befolkningsbarometer, august 2018. 

På tværs af partierne i rød blok mener over 85 pct. af vælgerne, at 

fysisk nedslidning og pensionsalder fylder for lidt. 

Blandt gruppen af erhvervs- og grundskoleuddannelserne mener 

hhv. 82 og 85 pct., at der er for lidt fokus på emnerne. Dette gør 

sig tilsvarende gældende hos 56 pct. med en lang videregående 

uddannelse. 

Boks 1. Dokumentation  

Undersøgelsen er gennemført af Epinion i august 2018. Spørgsmålene er stillet til et repræsentativt 

udsnit af danskerne. Antallet af besvarelser er 1.230.  
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