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FOA Kampagne og Analyse 

14. maj 2012 

 

Det siger FOAs medlemmer om afskaffelse af helligdage og arbejdstid 

FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets 

elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen om medlemmers holdning til forslagene om forøgelse 

af arbejdstiden og afskaffelse af helligdage. 

 

Figur 1: Der har i medierne været nævnt forskellige måder at forøge arbejdstiden på.  Hvilken af 
disse modeller ville du vælge, hvis du skal arbejde mere?  - Du kan vælge flere svar 

 

Kilde: FOA medlemsundersøgelse fra maj 2012. Antal besvarelser 1.707 medlemmer. Data er vægtet for sektor og alder 

(vægtet N = 1.702). 
 

Figur 2: Hvis du skulle arbejde mere henover hele året, ville du så helst... 

 

Kilde: FOA medlemsundersøgelse fra maj 2012. Antal besvarelser 1.705 medlemmer. Data er vægtet for sektor og alder 
(vægtet N = 1.700). 
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Undersøgelsens metode 

FOA-undersøgelsen om medlemmernes holdning til forslagene om forøgelse af arbejdstiden og 

afskaffelse af helligdage er gennemført i perioden 27. april – 8. maj 2012 ved en 

spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel. 

Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via 

forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet – 

er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. 

De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, er blevet stillet til erhvervsaktive medlemmer 

inkl. elever.  

Undersøgelsen om medlemmers holdning til forslagene om forøgelse af arbejdstiden og afskaffelse 

af helligdage var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (FOAs 

kampagne ”Sig det højt – gør det fagligt”, mobiltelefoner, smartphones, apps, QR-koder og 

Facebook). I alt blev 3.107 medlemmer inviteret til undersøgelsen. 44 e-mail-adresser var 

uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 3.063 medlemmer. 

1.935 medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. 

Det giver en svarprocent på 63,3 procent. 59,6 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. 

Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. 

I dette notat indgår svar fra 1.707 erhvervsaktive FOA-medlemmer. Svarene fra ikke-fuldt 

gennemførte interviews er inkluderet i analysen. Data i dette notat er vægtet for 

sektortilhørsforhold og alder, derfor er antal besvarelser i figur 1 og 2 et par besvarelser lavere 

end de 1.707 medlemmer, der har deltaget. 

 


