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Unge FOA-medlemmer er tvunget på deltid 

 

En ny undersøgelse blandt unge FOA-medlemmer viser, at 78 procent af de unge ønsker at 

arbejde på fuldtid. I dag er det dog kun 54 procent af de unge, der har et fuldtidsarbejde. 

Dermed er mange FOA-medlemmer tvunget til at arbejde på deltid for i det hele taget at være 

i job. Undersøgelsen viser dermed også, at der er et stort arbejdskraft potentiale blandt de 

unge FOA-medlemmer, som ikke udnyttes i dag. 

 

Analysens hovedkonklusioner 

 45 procent af FOAs unge medlemmer er i dag fastansat i en fuldtidsstilling. Dertil 

kommer 8,6 procent som er midlertidigt ansat på fuldtid.  

 Spørger man de unge, hvordan de helst vil være ansat, vil 78 procent foretrække en 

fastansættelse på fuldtid.  

 Hele 30 procent af FOAs unge medlemmer vil gerne arbejde flere timer, end de gør i 

dag. Blandt FOAs medlemmer over 30 år ønsker 10 procent en højere arbejdstid.   

 Halvdelen af FOAs unge medlemmer er bekymrede for at miste deres arbejde. Hver 

femte er ”i høj grad” bekymret for at miste deres arbejde. Det gælder til 

sammenligning kun hver tiende af FOAs medlemmer generelt. 
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78 procent ønsker en fast fuldtidsansættelse 

78 procent af FOAs medlemmer under 31 år foretrækker en fuldtidsansættelse. 17 procent vil 

helst være deltidsansat og 2 % foretrækker en midlertidig ansættelse for eksempel som vikar.  

Tabel 1. Hvordan vil du helst være ansat? 

 Respondenter Procent 

Fastansat på fuldtid 514 78 % 
Fastansat på deltid 115 17 % 
Midlertidig ansættelse, fx 
vikaransat 

13 2 % 

Ved ikke 18 3 % 

I alt 660 100 % 

 

Imidlertid er det kun 45 procent, som i dag arbejder i en fast fuldtidsstilling og 9 procent, som 

arbejder i en midlertidig fuldtidsstilling. Det viser tabel 2. Dermed er der altså mange unge 

som i dag ønsker at arbejde fuld tid uden at kunne komme til det.  

Tabel 2. Hvordan er du ansat på din nuværende arbejdsplads?   

 Respondenter Procent 

Jeg er fastansat i en fuldtidsstilling 298 45 % 

Jeg er fastansat i en deltidsstilling 146 22 % 

Jeg er midlertidigt ansat i en 
fuldtidsstilling (fx i et vikariat, 
barselsvikariat osv.) 

57 9 % 

Jeg er midlertidigt ansat i en 
deltidsstilling (fx i et vikariat, 
barselsvikariat osv.) 

36 5 % 

Jeg er timelønnet (fx tilkaldevikar) 45 7 % 

Jeg er ansat i løntilskud, 
virksomhedspraktik eller lignende 

39 6 % 

Jeg er i fleksjob 5 1 % 

Andet 28 4 % 

Ved ikke 7 1 % 

I alt 661 100 % 

 

Tabel 2 viser også, at i alt 67 procent er ansat i faste stillinger. Den øvrige tredjedel af de unge 

har en mere løst tilknytning til arbejdsmarkedet. I alt 14 procent er ansat i midlertidige 

stillinger, 7 procent er timelønnede, 6 procent er ekstraordinært ansat i fx løntilskud og 

virksomhedspraktik, og 1 procent er i fleksjob. Dertil kommer 4 procent, som har svaret andet, 

hvoraf mange er løst tilknyttet en arbejdsplads som afløsere, er sygemeldte eller lignende. 
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30 procent af de unge vil gerne op i tid 

30 procent af de unge FOA-medlemmer vil gerne arbejde flere timer om ugen, end de gør i 

dag. Det er væsentligt flere end blandt FOAs medlemmer over 30 år. Her er det kun 10 

procent, som gerne vil op i tid. Det viser figur 1. 

Figur 1. Kunne du tænke dig at arbejde flere eller færre timer om ugen, end du gør i dag? Unge 

FOA-medlemmer under 31 år sammenlignet med FOA medlemmer over 30 år.  

 

Figur 1. Undersøgelsen blandt FOA-medlemmer generelt er gennemført i marts 2012, og tabellen omfatter svar fra 
1450 medlemmer. I denne undersøgelse kunne medlemmerne ikke svare ”ved ikke”, men da kun 4 procent af de unge 
medlemmer benyttede sig af den mulighed i unge-undersøgelsen, kan det ikke udligne forskellen mellem de to 
grupper.  
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Halvdelen af de unge er bekymrede for at miste deres arbejde 

 

Hver femte unge FOA-medlem svarer, at de i høj grad er bekymrede for at miste deres 

arbejde. Det gælder kun hver tiende eller 9 procent af FOAs medlemmer generelt.  

I alt svarer 50 procent af de unge, at de enten i høj grad eller i nogen grad er bekymrede for 

at miste deres arbejde. 

 

Figur 2. I hvilken grad er du bekymret for at miste dit arbejde? 

 

Figur 2. FOA i alt bygger på 1.737 besvarelser fra en undersøgelse gennemført i december 2011. 
Besvarelserne omfatter kun offentligt ansatte, regioner og stat. 11 medlemmer, der angav at arbejde i 

det private eller andre steder, er udeladt af analysen. 

 

Metode: 

Undersøgelsen blev gennemført fra den 23. december 2011 til d. 13. januar 2012 blandt 

medlemmer under 31 år med en kendt e-mail-adresse. Undersøgelsen blev kun sendt 

erhvervsaktive unge og ikke til elever. 

855 unge medlemmer af FOA har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen havde en 

svarprocent på 24.  

Svarprocenten ligger en smule lavere end andre undersøgelser i FOA med samme 

fremgangsmåde. Det skyldes givetvis, at undersøgelsen blev gennemført over jul og nytår, 

samt at undersøgelsen tog op til 10 minutter at besvare. Der skal derfor tages det forbehold, 

at særligt interesserede og engagerede unge kan være overrepræsenterede i undersøgelsen. 

Tidligere erfaringer fra undersøgelser blandt FOAs medlemmer viser dog, at de, der svarer pr. 

e-mail, ikke svarer anderledes end medlemmer, som efterfølgende kontaktes pr. telefon 

(Epinion-undersøgelsen, 2010). 

Undersøgelsen indeholdt også spørgsmål til de unges arbejdsmiljø og engagement. Spørgsmål, 

som ikke afrapporteres i dette notat. 
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