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FOA Kampagne & Analyse 
26. maj 2010 

 
Det siger FOAs medlemmer om besparelser og fyringer på deres 
arbejdsplads 
 
FOA har i perioden 3.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse af medlemmernes 
holdninger til besparelser og fyringer på deres arbejdsplads. Undersøgelsen er gennemført 
via forbundets elektroniske medlemspanel. 1770 medlemmer har deltaget fuldt ud i 
undersøgelsen. Det svarer til 65 procent af de medlemmer, der blev inviteret. 
 

Besparelser 
 
8 ud af 10 medlemmer, eller 79 procent, har oplevet, at deres arbejdsplads er blevet pålagt 
at spare penge inden for det seneste år.  
 
Det gælder i lidt højere grad for medlemmer ansat på sygehuse. Her er det 9 ud af 10 
medlemmer, der har oplevet besparelser. For medlemmer ansat på handikapinstitutioner er 
det derimod kun 65 procent, der har oplevet besparelser. 
 
Figur 1. Har I været pålagt at spare penge på din arbejdsplads inden for det sidste år? 
Andel der svarer ja. Fordelt efter arbejdssted. (n=1852)  
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Færre hænder og mindre uddannelse 
 
Figur 2 viser hvilke typer af besparelser og forringelser, som medlemmerne har oplevet på 
deres arbejdsplads inden for det seneste år. 
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Figur 2. Har du oplevet nogle af de følgende besparelser eller forringelser i servicen på dit 
område inden for det seneste år? Sæt gerne flere kryds.  
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• 61 procent af medlemmerne svarer, at der er skåret på brugen af vikarer. Det 
betyder, at de øvrige medarbejdere skal løbe hurtigere, og at borgerne ikke får den 
samme service.  

• 43 procent svarer, at deres arbejdsplads har indført ansættelsesstop, og 25 procent 
af medlemmerne har oplevet fyringer og afskedigelser på deres arbejdsplads. 

• Medlemmerne oplever også, at det er sværere at komme på kurser og uddannelse. 
Det gælder 38 procent. 

• Der bliver også skåret på vedligeholdelse, rengøring og penge til materialer og 
hjælpemidler. 29 procent af medlemmerne oplever, at der skæres på rengøringen på 
deres arbejdsplads, og 35 procent har fået færre penge til materialer og 
hjælpemidler. 

• På 20 procent af arbejdspladserne skæres der på mødeaktivitet, og 26 procent 
oplever, at der er mindre tid til den nødvendige dokumentation. Omvendt har kun 7 
procent oplevet, at der er skåret i den unødvendige dokumentation og registrering. 

 

Besparelser på ældreområdet 

FOAs medlemmer i ældreplejen peger især på følgende forringelser/besparelser inden for 
det seneste år: 

• Mindre tid til omsorg og nærvær (60 procent) 

• Mindre tid til de enkelte opgaver i dagligdagen (54 procent) 

• Ansættelse af flere ufaglærte i stedet for uddannet personale (35 procent) 

• Færre aktiviteter og færre udflugter og ture for de ældre (31 og 29 procent) 

 

 

Mere end halvdelen af medlemmerne er gået syge på arbejde inden for det seneste 
år 
 



09-06-2010/dokument 2/g 

Mere end halvdelen af medlemmerne er inden for det seneste år gået på arbejde, selvom de 
var syge. Det viser tabel 3. 
 
Tabel 3. Har du inden for det sidste år gået på arbejde, selvom du har været syg? (n=1814) 

 Respondenter Procent 

Ja 1.019 56 % 

Nej 771 43 % 

Ved ikke 24 1 % 

I alt 1.814 100 % 
 
Dette er især et problem for medlemmer, der arbejder i daginstitutioner og SFO’er. Her er 
det 2 ud af 3 medlemmer, der inden for det seneste år er gået på arbejde, selvom de var 
syge (tabel ikke vist). For medlemmer der arbejder på sygehuse eller på rådhus eller 
folkeskole er det derimod kun hvert andet medlem, der alligevel mødte på arbejde. 
 
72 procent svarer, at de gik på arbejde, fordi de vidste, at kollegerne skulle løbe hurtigere, 
hvis de ikke var der. 18 procent er gået på arbejde, fordi der ikke kunne komme en vikar, 
og 9 procent trodsede sygdommen, fordi de var bange for at blive fyret. 41 procent svarer, 
at de gik på arbejde, fordi de er loyale og glade for deres arbejde. 
 

Tabel 4. Hvad var grunden til, at du gik på arbejde, selvom du var syg? - Sæt gerne flere 
kryds (n=1017) 

 Respondenter Procent 

Der kunne ikke komme en afløser/vikar 184 18 % 

Jeg var bange for at blive fyret 92 9 % 

Jeg følte mig loyal over for opgaverne og glad for arbejdet 420 41 % 
Jeg ved, at kollegerne skal løbe endnu hurtigere, når jeg ikke 
er der 734 72 % 

Andet 94 9 % 

Ved ikke 19 2 % 

I alt 1.017 100 % 
 
 


