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Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når 

folkepensionalderen 

 

Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs 

elektroniske medlemspanel i april 2015. 2.408 medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte 

undersøgelsen. 

Hovedkonklusioner 

 Hvert femte medlem forventer ikke at kunne arbejde til folkepensionsalderen: 22 procent 

af FOAs medlemmer er helt uenige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når den nuværende 

folkepensionsalderen på 65-67 år. 55 procent er helt eller delvist enige i, at de forventer at 

kunne arbejde til folkepensionsalderen. 

 Der ses en sammenhæng med alder: Medlemmer på 60 år eller derover er i langt højere grad 

helt enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. I denne 

aldersgruppe er halvdelen helt enige i, at de forventer at kunne arbejde til de når 

pensionsalderen. Blandt medlemmerne under 60 år er det kun en omkring en fjerdedel. 

 Forskelle mellem sektorer: For medlemmer over 50 år, er der ingen statistisk sikre forskelle 

mellem sektorerne i medlemmernes vurdering af, om de kan arbejde, til de når pensionsalderen. 

Men for medlemmer under 50 år ses statistisk sikre sektorforskelle. Blandt medlemmerne i 

Social- og Sundhedssektoren under 50 år er det kun 20 procent, der er helt enige i, at de 

forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. I Kost- og Servicesektoren er denne 

andel 28 procent, i Teknik og Servicesektoren 31 procent og i Pædagogisk Sektor 32 procent.  

 Kønsforskelle: For alle aldersgrupper undtagen de 40-49-årige ses statistisk sikre forskelle på 

svarene fra mandlige og kvindelige FOA-medlemmer. Mænd er generelt mere enige i, at de 

forventer at kunne arbejde, til de når pensionsalderen end kvinder. Samlet set er 41 procent af 

de mandlige FOA-medlemmer helt enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når 

pensionsalderen. Blandt kvinderne er den tilsvarende andel 25 procent. 
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Hvert femte medlem er helt uenig i, at de kan arbejde, til de når folkepensionsalderen 

55 procent af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når 

folkepensionsalderen, men 22 procent er helt uenige i, at de kan arbejde til de når 

folkespensionsalderen. Se figur 1.  

 

Sammenhæng mellem alder og forventning til at kunne arbejde, til man når pensionsalderen 

Der ses en sammenhæng mellem medlemmernes alder og om de forventer at kunne arbejde, til de når 

folkepensionalderen. Medlemmer på 60 år eller derover er i langt højere grad helt enige i, at de 

forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. Blandt disse medlemmer er halvdelen (53 

%) helt enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når pensionsalderen, mens det blandt 

medlemmerne under 60 år kun er en fjerdedel (24-26 %), der er helt enige i samme udsagn. Se figur 2 

– næste side. 

Figur 1.  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg 

forventer at kunne arbejde, til jeg når folkepensionsalderen 

 

 

Antal svar: 2.249 

Usikkerhederne for de viste procentandelene er under +- 2 procentpoint. 
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Sektorforskelle 

Da der er påvist en sammenhæng mellem alder og forventning til at kunne arbejde, til man når 

folkepesionsalderen, er analysen af forskelle mellem sektorer kontrolleret for alder. 

Analysen af sektorforskelle viser, at for medlemmer over 50 år, er der ingen statistisk sikre forskelle 

mellem sektorerne i medlemmernes vurdering af, om de kan arbejde, til de når pensionsalderen. Men 

for medlemmer under 50 år ses statistisk sikre forskelle mellem sektorerne. De kan ses af figur 3 – 

næste side. 

Figur 3 viser, at blandt medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren under 50 år er det kun 20 

procent, der er helt enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. I Kost- og 

Servicesektoren er denne andel 28 procent, i Teknik og Servicesektoren er den 31 procent og i 

Pædagogisk Sektor 32 procent.  

Det bør dog bemærkes, at der kun er få svar fra medlemmer i Kost- og Service- og Teknik- og 

Servicesektoren. 

Figur 2.   Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg forventer at kunne arbejde, til 

jeg når folkepensionsalderen. Fordelt på aldersgrupper. 

 

 

Antal svar: I alt 2.249. Antal svar fra de enkelte aldersintervaller kan ses af tallene i parentes bag aldersintervallet. 

Forskellen mellem de viste aldersgrupper er testet statistisk signifikant med chi
2
-test (p<0,001). 
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Mænd forventer i højere grad end kvinder at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen 

Sammenhængen mellem køn og forventning til at kunne arbejde, til man når folkepensionsalderen er 

ligesom sektorforskellene kontrolleret for alder, da der ses en sammenhæng mellem alder og 

forventning til at kunne arbejde, til man når pensionsalderen.  

For alle aldersgrupper undtagen de 40-49-årige ses statistisk sikre forskelle på svarene fra mandlige og 

kvindelige FOA-medlemmer. Forskellene kan ses af tabel 1 – næste side. 

Tabel 1 viser, at mænd generelt er mere enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når 

pensionsalderen end kvinder. Samlet set er 41 procent af de mandlige FOA-medlemmer helt enige i, at 

de forventer at kunne arbejde, til de når pensionsalderen. Blandt kvinderne er den tilsvarende andel 25 

procent.  

Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg forventer at kunne arbejde, til 

jeg når folkepensionsalderen. Medlemmer under 50 år fordelt på sektorer. 

Sektorforskelle for medlemmer under 50 år. 

 

Antal svar: I alt 1.220.  Antal svar fra de enkelte sektorer kan ses af tallene i parentes bag sektorerne. 

Forskellen mellem de viste sektorer for medlemmer under 50 år er testet statistisk signifikant med chi
2
-test (p<0,001). 
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Tabel 1.  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg forventer at kunne arbejde, til 

jeg når folkepensionsalderen. Kønsforskelle kontrolleret for alder. 

 

    
Helt 

enig 

Delvist 

enig 

Delvist 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Under 40 år* 

  

Kvinder (585) 24 % 29 % 19 % 22 % 7 % 

Mænd (71) 41 % 13 % 17 % 30 % 0 % 

40-49 år 

  

Kvinder (503) 23 % 31 % 18 % 22 % 7 % 

Mænd (64) 30 % 25 % 22 % 17 % 6 % 

50-59 år* 

  

Kvinder (696) 22 % 28 % 15 % 25 % 9 % 

Mænd (88) 38 % 31 % 17 % 10 % 5 % 

60 år 

eller derover* 

Kvinder (179) 50 % 16 % 8 %  22 % 4 % 

Mænd (45) 64 % 22 % 11 % 2 %  0 % 

I alt* 

  

Kvinder (1.963) 25 % 28 % 16 % 23 % 7 % 

Mænd (268) 41 % 23 % 17 % 16 % 3 % 
 

Antal svar: I alt 2.231. Antal svar for hhv. mænd og kvinder i de enkelte aldersgrupper kan ses af tallet i parentes. 

* indikerer, at der er en statistisk sikker forskel mellem mænd og kvinder i den pågældende alderskategori. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført fra 15.-27. april 2015. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle 4.524 erhvervsaktive 

medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra 

alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. 

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det 

kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle 

analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. 

 

Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notatet er testet statistisk signifikante på 

et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at 

der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I 

tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk 

sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev alle 4.524 erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i 

undersøgelsen. Blandt disse viste 122 e-mailadresser sig at være uvirksomme, så det reelle 

antal inviterede var 4.402. 

 

2.408 medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er 

der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de 

yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive 

medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og 

Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for, ved at vægte data for sektor og alder, 

så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer.  

 

Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-

54 år, 55-59 år og over 60 år. 

 

I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer 

i stikprøven uden sektor har blot vægten 1. 

 


