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Bekymring for at miste arbejdet 

FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via 

forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog i undersøgelsen – svarprocenten var 

48. 

 

 

Hovedkonkusioner: 

 

 Næsten halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen er i høj grad eller i nogen grad bekymrede 

for at miste deres arbejde. Medlemmernes bekymring er lidt større end for to år siden. 

 En tredjedel af medlemmerne er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 

måneder. 

 8 ud af 10 medlemmer er bekymrede for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis de 

mister deres arbejde. Medlemmerne på dagtilbudsområdet er lidt mere bekymrede end de 

medlemmer, der arbejder på andre områder. 
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Figur 1 ovenfor viser, at knapt halvdelen af de medvirkende medlemmer (46 %) i høj grad eller i nogen 

grad er bekymrede for at miste deres arbejde.  

Medlemmerne af medlemspanelet blev senest stillet dette spørgsmål for to år siden – i december 

2011. Når de aktuelle svar sammenlignes med svarene for to år siden, ses det, at medlemmerne er lidt 

mere bekymrede i dag.  

  

Figur 1 I hvilken grad er du bekymret for at miste dit arbejde? 

 

¤ 

Antal svar: 1.721 i december 2011 og 1.048 i januar 2014, hvor halvdelen af medlemmerne fik en anden ordlyd af spørgsmålet, 

som ønskes anvendt fremover (se evt. figur 2) – derfor det lavere antal svar på det spørgsmål, der er vist i denne figur. 
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Det fremgår af figur 2, at en tredjedel af medlemmerne (33 %) er helt eller delvist enige i, at de er 

bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder.  

Medlemmer i dagplejen er markant mere bekymrede for dette end de øvrige medlemmer – næsten 6 

ud af 10 inden for dagplejen er helt eller delvist enige i udsagnet (figur ikke vist). 

Mere end 4 ud af 10 (44 %) af samtlige medlemmer i undersøgelsen er uenige i dette udsagn, mens en 

femtedel (19 %) er delvist uenige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 

12 måneder. 

 

  

Figur 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit 

arbejde inden for de næste 12 måneder 

 

¤ 

Antal svar: 1.061. Kun halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen blev stillet dette spørgsmål - derfor det lavere antal svar. 

 

Der er indenfor kort tid blevet utryghed i ansættelsen. 

Flere medarbejdere er nedsat i timer/ugl. Og også 

fyringer. Der vil i fremtiden kun ansættes social- og 

sundhedsassistent-medarbejdere, da timerne er omsat 

til ssa opgaver. Nogle social- og sundhedshjælpere er 

over 55 og ytrer, at de har svært ved at tage ssa-

uddannelse som også har økonomiske konsekvenser. 

 

Social- og sundhedshjælper, der arbejder i hjemmeplejen 
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Figur 3 ovenfor viser, at 8 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er bekymrede for, at det kan blive 

svært at finde et nyt job, hvis de mister deres arbejde. 

Halvdelen (49 %) i undersøgelsen er helt enige i dette, mens 3 ud af 10 er delvist enige heri.  

Det er undersøgt, om der er forskel på medlemmernes svar afhængigt af, hvor de arbejder. Eneste 

statistisk sikre forskel er, at ansatte i dagplejen og på daginstitutioner eller SFO’er er en anelse mere 

bekymrede end de andre medlemmer. 

Dette afspejler sig også i de kommentarer, medlemmerne har skrevet – her kommer et eksempel: 

 

 

 

Figur 3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er bekymret for, at det kan blive 

svært at finde et nyt job, hvis jeg mister mit arbejde 

 

 

Antal svar: 2.108 

 

Er i en SFO og uddannet pædagogisk assistent. Jeg ved 

ikke hvor jeg står næste skoleår. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

24. januar - 2. februar 2014 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, hvortil erhvervsaktive medlemmer af 

FOAs medlemspanel blev inviteret pr. mail. Undersøgelsen indeholdt også andre emner, 

herunder sexchikane, gaver fra borgere og særlige spørgsmål om ældreplejen. 

Målgruppen 

Erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt 2.186 medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist – heraf afgav 59 

nogen svar.  

4.609 erhvervsaktive medlemmer af medlemspanelet blev inviteret, 89 e-mailadresser viste 

sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 4.520. Det giver en svarprocent på 

48. Svarprocenten ligger en anelse under svarprocenten i de seneste andre undersøgelser via 

medlemspanelet. 

 

Repræsentativitet 

Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret i medlemspanelet, sektorvægtningen er 

bl.a. begrundet i dette forhold. 

Vægtning af data 

Svarene er vægtet for sektortilhørsforhold. 


