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Mindre jul uden dagpenge  

FOAs A-kasse har i perioden 3. oktober til den 14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt 

medlemmer, som har mistet deres dagpengeret. Undersøgelsen blev sendt til nuværende og tidligere 

medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet deres dagpengeret i perioden fra 1. januar 2013 til og 

med 31. august 2014. 689 deltog i undersøgelsen, og svarprocenten var 24.  

Notatet viser svarene på et spørgsmål fra undersøgelsen om medlemmernes planer for deres jul 

sammenholdt med deres jobsituation. Medlemmer som er helt uden intægt eller på såkaldte lave 

ydelser (kontanthjælp, arbejdsmarkeds- eller uddannelsesydelse eller SU) vises samlet.  

Resultater:  

 Blandt medlemmer uden indtægt eller på de såkaldte lave ydelser vil 60 procent i år holde en 

mindre jul, end da de var på dagpenge (fx med færre gaver eller gæster). Det er væsentligt flere 

end blandt de medlemmer, som er kommet i job igen. Her vil 24 procent holde en mindre jul i 

år. Forskellen er stiatistisk signifikant. Blandt medlemmer på øvrige ydelser (fx dagpenge eller 

folkepension) vil 40 procent holde en mindre jul. Se figur 1 på næste side. 

 Kun 1 procent af de medlemmer, som har mistet deres dagpenge, vil i år holde en større jul, end 

da de var på dagpenge. Selvom medlemmerne er kommet i job igen, er deres økonomi altså 

stadig mærket. 

 Her følger et citat fra et medlem, som har mistet dagpengene: 

 

Jeg vil helst undgå julen, da jeg aldrig har nogen penge 

til at købe de gaver jeg vil give mine kære. 

Medlem på uddannelsesydelse 
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Figur 1.  Planlægger du at holde en større eller mindre jul i år, end da du var på dagpenge  (fx 

med færre gæster og gaver)? 

 

 

Antal svar: 668 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført fra den 3. til den 14. oktober 2014. 

Indsamlingsmetode og målgruppe 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til nuværende og tidligere 

medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet deres dagpengeret i perioden fra 1. januar 

2013 til og med 31. august 2014.  

 

3.005 nuværende og tidligere medlemmer i målgruppen blev inviteret til undersøgelsen. 

 

Antal besvarelser og svarprocent 

3.005 respondenter blev inviteret til undersøgelsen. Heraf svarede 689. 189 mailadresser var 

uvirksomme. Den samlede svarprocent lå dermed på 24. 

 

Der var desværre ikke muligt at udsende påmindelser i undersøgelsen, hvilket ville have givet 

en væsentlig højere svarprocent. 

Repræsentativitet 

Alle nuværende og tidligere medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet dagpengeretten, 

blev inviteret til undersøgelsen.  

 

Medlemmer, som har meldt sig ud af FOAs A-kasse, siden de mistede deres dagpenge, er i 

nogen grad underrepræsenteret i undersøgelsen. Det kan bl.a. skyldes, at de har fået job på 

et andet fagområde eller har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension. 

Fra tilbagemeldinger fra medlemmer viser det sig endvidere, at medlemmer, som hurtigt 

genoptjente deres dagpengeret, også er underrepræsenteret i undersøgelsen. Disse 

medlemmer har tilsyneladende ikke oplevet undersøgelsen som så relevant som andre. 

 

Dette påvirker dog i mindre grad resultatet i denne undersøgelse, hvor fokus ligger på 

forskellen mellem medlemmer i job og på lave ydelser. 

 


