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Rekrutteringsudfordringer på det specialiserede socialområde 

38 pct. af de ansatte på det specialiserede socialområde svarer, at de er helt eller delvist enige i, at de 

overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. 27 pct. svarer, at de overvejer at søge helt 

væk fra deres fag eller branche. 

Det viser en ny undersøgelse blandt FOA-medlemmer på det specialiserede socialområde. 

Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 29. april til 10. maj 2021, hvor i alt 1.912 FOA-

medlemmer inden for målgruppen svarede på undersøgelsen. 

Hovedkonklusioner 

 4 ud af 10 overvejer at forlade deres arbejdsplads, og 27 pct. overvejer helt at forlade faget. 

 En stor del af de ansatte mener, at det er vanskeligt at fatholde dygtige medarbejdere på 

arbejdspladsen. 24 pct. har svaret, at de er helt enige.  

 65 pct. svarer, at de er helt eller delvist enige i, at det er vanskeligt at tiltrække dygtige 

medarbejdere til arbejdspladsen. 
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Mange overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads 

Som det fremgår af figur 1, svarer 15 pct., at de er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres 

nuværende arbejdsplads. 23 pct. svarer, at de er delvist enige. 12 pct. svarer, at de er delvist enige i, at 

de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads, og 42 pct. svarer, at de er helt uenige. 

 

  

Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i: Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende 

arbejdsplads 

 

 
 

Antal svar: 1.888 
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En fjeredel overvejer helt at forlade faget 

27 pct. svarer, at de er helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres fag eller branche. 

66 pct. svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at de overvejer at søge væk fra deres fag eller 

branche. Dette fremgår af figur 2.  

 

  

Figur 2.  Hvor enig eller uenig er du i: Jeg overvejer at søge væk fra mit fag/min 

branche 

 

 
 

Antal svar: 1.888 
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Størstedelen oplever det er vanskeligt at rekruttere og fastholde 

Størstedelen oplever, at det er vanskeligt at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere på deres 

arbejdsplads. Således svarer 24 pct., at de er helt enige i, at det er vanskeligt at fastholde dygtige 

medarbejdere på deres arbejdsplads. 32 pct. svarer, de er delvist enige. 19 pct. svarer, de er delvist 

uenige og 22 pct. at de er helt uenige.  

30 pct. svarer, at de er helt enige i, at det er vanskeligt at tiltrække dygtige medarbejdere til deres 

arbejdsplads. 35 pct. svarer, at de er delvist enige. Hhv. 15 og 16 pct. svarer, at de er delvist eller helt 

uenige. Se figur 3 herunder.  

 

 

Figur 3. Hvor enig er du i? 

 

 

 

Antal svar: 1.888 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 29. april til 10. maj 2021 

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen var erhvervsaktive medlemmer af FOAs Social- og 

Sundhedssektor og Pædagogisk Sektor, som er ansat på bosteder og døgninstitutioner samt 

i behandlingspsykiatrien.  

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt på mail til alle 

medlemmer inden for målgruppen. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 10.805 medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 334 e-mailadresser 

var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således 10.471. Heraf gennemførte 2.859 

medlemmer undersøgelsen fuldt ud, mens 193 kun angav nogle svar. Den samlede 

svarprocent for fuldt gennemførte besvarelser var således 27 procent.  

 

947 respondenter viste sig at være uden for målgruppen og blev derfor sorteret fra. Svarene 

i dette notat bygger således på i alt 1.912 gennemførte besvarelser inden for målgruppen.  

      


