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Godt halvdelen af danskerne 
kan forestille sig at arbejde 
efter folkepensionsalderen 

52 pct. af danskerne kan forestille sig at arbejde efter, at de er nået 
folkepensionsalderen, hvis helbredet tillader det. I gennemsnit kan 
danskerne forestille sig at arbejde ca. 4,5 år længere, også selvom fol-
kepensionsalderen forventeligt gradvist vil stige i takt med, at vi lever 
længere.i For mange er det en god måde at holde sig i gang på, og en 
god måde at opretholde en social kontakt. 
 
Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning viser, at den danske befolkning 
vil være 3 pct. større i 2030 end i dag. Der vil være en markant forskydning i befolknings-
sammensætningen med langt flere ældre, mens de øvrige grupper er stort set lige så 
store som i dag.ii Det er også en af grundene til, at folkepensionsalderen bliver gradvist 
forhøjet. I 2021 er folkepensionsalderen 66,5 år, og det er vedtaget af Folketinget, at den 
stiger op til 69 år frem mod 2035. Det er desuden forventningen, at den vil stige til 74 år 
i 2070.iii 
 
Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt, hvor mange danskere, der kan forestille 
sig at arbejde efter, at de er nået folkepensionsalderen, og i så fald hvor længe.  
 
Analysen viser, at 52 pct. af danskerne kan forestille sig at fortsætte med at arbejde 
efter, at de er nået folkepensionsalderen, hvis helbredet tillader det. For mænd gælder 
det 58 pct. og for kvinder gælder det 45 pct. Det gælder desuden i højere grad for de 18-
29-årige (63 pct.) end de 50+ årige (46 pct.).  
 
I gennemsnit kan danskerne forestille sig at arbejde i 4,5 år efter folkepensionsalderen. 
Det er i gennemsnit 5,0 år for mænd og 3,7 år for kvinder. Det er desuden i gennemsnit 
5,1 år for de 18-29-årige, som forventeligt først når folkepensionsalderen som 73-74-
årige, mens det i gennemsnit er 3,6 år for de 30-39-årige, som forventeligt når folkepen-
sionsalderen som 72-73-årige. Desuden mener mange, at det er en god måde at holde 
sig i gang på og en god måde at opretholde social kontakt.  
 
16 pct. flere ældre over 64 år i Danmark i 2030 og 0 pct. flere 20-64-årige 
Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning bliver vi 16 pct. flere ældre 
over 64 år i Danmark i 2030 sammenlignet med i 2021. Tilsvarende bliver vi 1 pct. flere 
0-19-årige og 0 pct. flere 20-64-årige, se tabel 1.  
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Tabel 1: Befolkningsfremskrivning frem mod 2030 

 2021 2030 Ændring i antal Ændring i pct. 

0-19 år  1.290.250   1.300.903   10.653  1% 

20-64 år  3.373.523   3.375.722   2.199  0% 

Over 64 år  1.176.271   1.367.599   191.328  16% 

I alt  5.840.044   6.044.224   204.180  3% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik, tabel FRDK121. 

 
Et stigende antal ældre lægger pres på dansk økonomi i takt med, at en voksende andel 
af befolkningen overgår fra at være på arbejdsmarkedet til at leve af bl.a. folkepension. 
Det er samtidig udfordrende, at antallet i arbejdsstyrken under 60 år ventes at falde med 
80.000 frem mod år 2030.iv 
 
Folketinget vedtog i 2020 en forhøjelse af folkepensionsalderen til 69 år i 2035 i over-
ensstemmelse med levetidsindekseringen.v Det er desuden forventningen, at folkepen-
sionsalderen vil stige til 74 år i 2070.vi 
 
52 pct. af danskerne kan forestille sig at arbejde efter folkepensionsalderen 
Vi har spurgt danskerne, om de kan forestille sig at fortsætte med at arbejde efter, at de 
er nået folkepensionsalderen, hvis helbredet tillader det. Det kan i alt 52 pct. af dan-
skerne i arbejdsstyrken (beskæftigede eller ledige i dag), se figur 1. 32 pct. kan ikke fo-
restille sig at fortsætte med at arbejde, mens 16 pct. ikke ved det. 
 
Der er markant flere mænd end kvinder, der kan forestille sig at fortsætte med at arbejde 
efter, at de er nået folkepensionsalderen. Det gælder altså 58 pct. mænd, mens det gæl-
der for 45 pct. kvinder, se figur 1.  
 
 



 

info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 3/7 

  
 

  

Figur 1: 
Kunne du forestille dig at fortsætte med at arbejde efter, at du har nået 
folkepensionsalderen, hvis dit helbred tillader det? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n (Alle) = 1.155, n (Kvinder) = 544, n (Mænd) = 610. Kun respondenter, der er på arbejdsmarkedet eller le-

dige i dag. 

 
Når vi opdeler på tværs af alder, kan vi se en tendens til, at det i højere grad er de yngre, 
der kan forestille sig at fortsætte med at arbejde efter, de er nået folkepensionsalderen. 
Det gælder 63 pct. af de 18-29-årige, mens det gælder 46 pct. af danskerne på 50 år eller 
ældre, se figur 2.  
   

Figur 2: 
Andel, der kunne forestille sig at fortsætte med at arbejde efter folke-
pensionsalderen, hvis helbredet tillader det – opdelt på alder 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n (Alle) = 1.155, n (18-29 år) = 245, n (30-39 år) = 208, n (40-49 år) = 292, n (50+ år) = 410. Kun responden-

ter, der er på arbejdsmarkedet eller ledige i dag. 

 
Blandt ufaglærte kan 56 pct. forestille sig at fortsætte med at arbejde efter folkepensi-
onsalderen, se figur 3. Det gælder for 59 pct. af dem med en lang videregående uddan-
nelse og 48 pct. af de faglærte. Der er dog ikke signifikant forskel på tværs af uddannel-
sesniveau, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.  
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Figur 3: 
Andel, der kunne forestille sig at fortsætte med at arbejde efter folke-
pensionsalderen, hvis helbredet tillader det – opdelt på højest fuldførte 
uddannelse 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n (Alle) = 1.155, n (ufaglært) = 346, n (faglært) = 312, n (KVU) = 60, n (MVU) = 159, n (LVU) = 90, n (specia-

list) = 51. Kun respondenter, der er på arbejdsmarkedet eller ledig i dag. 

 
Danskerne vil i gennemsnit arbejde 4,5 år efter, at de er nået folkepensionsalderen 
Når vi spørger danskerne, hvor længe efter folkepensionsalderen, de ønsker at fortsætte 
med at arbejde, svarer de i gennemsnit 4,5 år, se figur 4. Det gælder for dem, som kan 
forestille sig at fortsætte med at arbejde, og som i dag er 66 år eller yngre. Vi bemærker, 
at godt 50 pct. ikke ved, hvor længe de ønsker at arbejde, og de indgår dermed ikke i 
beregningerne.  
   

Figur 4: 
Hvor mange år efter, du er nået folkepensionsalderen, ønsker du at fort-
sætte med at arbejde? Gennemsnitligt antal år – opdelt på køn 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n (Alle) = 275, n (Mænd) = 169, n (kvinder) = 105. Kun respondenter, der er på arbejdsmarkedet eller ledig i 

dag, som ønsker at arbejde efter pensionsalderen, som er 66 år eller yngre og som ikke har svaret ”Ved ikke”. 

 
Mænd ønsker i gennemsnit at fortsætte med at arbejde 5,0 år, mens kvinder i gennem-
snit ønsker at forsætte 3,7 år.  
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På tværs af alder kan vi se, at de unge mellem 18 og 29 år i gennemsnit ønsker at fort-
sætte med at arbejde i 5,1 år, efter de er nået folkepensionsalderen, se figur 5. Som det 
ser ud nu, forventes denne aldersgruppe at nå folkepensionsalderen som 73-74-årige.  
 
De 30-39-årige og 40-49-årige kan i gennemsnit forestille sig at arbejde hhv. 3,6 og 4,0 
år efter, de er nået folkepensionsalderen. Disse aldersgrupper når forventeligt folkepen-
sionsalderen som 70-73-årige. De danskere, der hurtigst når folkepensionsalderen (50-
66-årige), kan forestille sig at arbejde lidt længere, nemlig i gennemsnit 4,7 år. 
   

Figur 5: 
Hvor mange år efter, du er nået folkepensionsalderen, ønsker du at fort-
sætte med at arbejde? Gennemsnitligt antal år – opdelt på alder 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n (Alle) = 275, n (18-29 år) = 92, n (30-39 år) = 50, n (40-49 år) = 57, n (50+ år) = 76. Kun respondenter, der 

er på arbejdsmarkedet eller ledig i dag, som ønsker at arbejde efter pensionsalderen, som er 66 år eller yngre og 

som ikke har svaret ”Ved ikke” på spørgsmålet. 

 
Arbejde er en god måde at holde sig i gang på og opretholde en social kontakt 
Vi har spurgt danskerne om årsager til, hvorfor de gerne vil fortsætte med at arbejde 
efter folkepensionsalderen. 95 pct. mener, at det er en god måde at holde sig i gang på, 
og at det er medvirkende til, at de vil fortsætte med at arbejde, se figur 6. 93 pct. mener 
også, at det er en god måde at opretholde en social kontakt. 69 pct. ser desuden mulig-
heden for at opretholde en højere indkomst som en årsag til at fortsætte med at arbejde.  
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Figur 6: 
I hvilken grad passer følgende årsager til at fortsætte med at arbejde ef-
ter pensionsalderen på dig? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, maj 2021.  

Note: n = 600. Kun respondenter i arbejdsstyrken (beskæftigede eller ledige), som kunne forestille sig at fort-

sætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, hvis helbredet tillader det. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 14. juli 2021. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
 
Om Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelser  
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse om danskernes villighed til at arbejde efter, de er nået folkepensionsalderen. Nor-
stat har spurgt 1.155 beskæftigede eller ledige danskere, som afspejler målgruppen på 
variablene køn, alder og region. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse 
med 1.155 respondenter er +- 2,9 procentpoint.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs politik på området kan ske til arbejdsmarkeds-
chef, Peter Halkjær på PHA@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6133. 
 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom, Christine Sinkjær-Rasmussen på 
CHSI@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6156. 
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