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Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi  

 

FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske med-

lemspanel om brug af velfærdsteknologi og flere andre emner. 3.462 medlemmer blev inviteret til 

undersøgelsen. Dette notat bygger på svar fra 1.909 personer, hvilket giver en svarprocent på 55. Med-

lemmer fra Pædagogisk Sektor blev ikke inviteret til undersøgelsen. 

 

Der blev i undersøgelsen spurgt til forskellige typer af velfærdsteknologi, som er relevante i FOA-

medlemmernes arbejde. Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren blev spurgt til deres brug af ro-

botstøvsuger, automatisk vasketoilet, hæve- sænketoilet, vaskekabine og enmandsbetjent loftlift. Med-

lemmer fra Kost- og Servicesektoren blev spurgt til deres brug af robotstøvsuger, gulvvaskemaskine 

og robotgulvvasker, mens medlemmer fra Teknik- og Servicesektoren ikke blev spurgt om velfærds-

teknologi. 

 

Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: 

 Halvdelen af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren anvender en eller flere af oven-

nævnte teknologier i deres arbejde. 

 1 ud af 4 medlemmer fra Kost- og Servicesektoren anvender en eller flere af ovennævnte tek-

nologier i deres arbejde. 

 9 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist enige i, at enmandsbetjent loftlift har givet dem et 

bedre fysisk arbejdsmiljø, mens 8 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist uenige i, at brugen 

af loftlift har sænket kvaliteten af den service, som borgerne får. 

 8 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist enige i, at brugen af vasketoiletter har øget borger-

nes livskvalitet. 

 

Svarene kan ses på de følgende sider. 
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Figur 1. Betjener du nogle af de følgende teknologier i forbindelse med dit arbejde? (Du kan 

sætte flere krydser)        

 
Antal svar: 1.556 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. Medlemmer af Kost- og Servicesektoren er også 

blevet spurgt, om de anvender robotstøvsugere i deres arbejde. Svarene fra begge sektorer fremgår af figur 3- figur 7. 

 

Figur 1 viser, at enmandsbetjente loftlifte bliver betjent af 4 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen fra 

Social- og Sundhedssektoren, mens 1 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen betjent robotstøvstuger. 

Automatisk vasketoilet og hæve- sænketoilet bliver betjent af meget få medlemmer, mens lidt over 

halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen ikke betjener nogen af de nævnte velfærdsteknologier i 

deres arbejde.   
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Figur 2. Betjener du nogle af de følgende teknologier i dit arbejde? (Du kan sætte flere krydser)  

    

Antal svar: 130 

Note:  Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Kost- og Servicesektoren.  Spørgsmålet om brugen af robotstøvsugere er 

også stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, hvilket fremgår af figur 1. Figurerne 3 til 7 viser svarene fra både 

medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren på spørgsmålet om brugen af robotstøvsugere. 

 

Figur 2 viser, at lidt under en fjerdedel i undersøgelsen fra Kost- og Servicesektoren anvender en gulv-

vaskemaskine i deres arbejde, mens 3 ud af 4 medlemmer i undersøgelsen ikke anvender nogen af de 

nævnte teknologier i deres arbejde. 

 

Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af robotstøvsugere har 

medført? - Robotstøvsugere har betydet, at jeg kan udføre mine opgaver hurtigere 

 
Antal svar: 179 

Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 3 viser medlemmernes holdning til, om brugen af robotstøvsugere har betydet, at de kan udføre 

deres arbejde hurtigere. 3 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i dette, mens 

halvdelen er helt eller delvist uenige. 1 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen ved ikke, om deres arbej-

de er blevet hurtigere som følge af brugen af robotstøvsugere, mens 1 ud af 10 medlemmer i under-

søgelsen ikke mener, at spørgsmålet er relevant for dem. 
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Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af robotstøvsugere har 

medført? - Robotstøvsugere har givet mig et bedre fysisk arbejdsmiljø 

Antal svar: 179 

Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

 

Det ses, at 4 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at brugen af robotstøv-

sugere har givet dem et bedre fysisk arbejdsmiljø. Lige under 4 ud af 10 medlemmer er helt eller del-

vist uenige i dette. 1 ud af 7 medlemmer har svaret, at de ikke ved, om deres fysiske arbejdsmiljø er 

blevet bedre som følge af brugen af robotstøvsugere. 

 

 

 

Figur 5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af robotstøvsugere har 

medført? - Robotstøvsugere har sænket kvaliteten af den service, borgerne får 

 

Antal svar: 179 

Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

 

Medlemmerne er blevet spurgt til deres holdning til, om brugen af robotstøvsugere har sænket kvali-

teten af den service, borgerne får. Lige under halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen, der arbejder 

med robotstøvsugere, er helt eller delvist enige i dette. En trejdedel er helt eller delvist uenige. 1 ud af 

10 medlemmer ikke ved, om kvaliteten af den service borgerne får, er blevet sænket som følge af bru-

gen af robotstøvsugere. Lige under 1 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen ikke mener, at spørgsmålet 

er relevant for dem. 
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Medlemmerne har haft mulighed for at tilføje kommentarer om brugen af velfærdsteknologi. Tre med-

lemmer nævner, at demente borgere bliver bange for robotstøvsugere.  

Figur 6. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af robotstøvsugere har 

medført? - Robotstøvsugere har ført til, at nogle borgere er visiteret til/får tildelt mindre tid 

 

Antal svar: 179 

Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 6 viser svarene på spørgsmålet om hvorvidt brugen af robotstøvsugere har ført til, at nogle bor-

gere er visiteret til eller får tildelt mindre tid. Lige under 4 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist 

enige i dette. Hvert tredje medlem er helt eller delvist uenige i, at nogle borgere er visiteret til eller får 

tildelt mindre tid som følge af brugen af robotstøvsugere, mens en femtedel har svaret ”ved ikke”. 

 

Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af robotstøvsugere har 

medført? - Robotstøvsugere har krævet, at jeg bruger tid på at instruere og hjælpe borgeren 

med teknologien 

 

Antal svar: 179 

Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

 

Det ses af figur 7, at 3 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at brugen af 

robotstøvsugere har krævet tid til at instruere borgere i brugen. 1 ud af 10 medlemmer er delvist ueni-
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ge i dette, mens lidt under 3 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt uenige i, at brugen af robot-

støvsugere har krævet tid til instruktion af borgeren. 1 ud af 10 medlemmer svarer, at de ikke ved, om 

brugen af robotstøvsugere har krævet tid til at instruere og hjælpe borgeren med teknologien. 

 

 

Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af vasketoiletter har 

medført? - Vasketoiletter har betydet, at jeg kan udføre mine opgaver hurtigere 

 
Antal svar: 67 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

 

Figur 8 viser svarene fra medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som arbejder med vasketoiletter. 

Det ses, at 1 ud af 10 af disse medlemmer er helt enige i, at brugen af vasketoiletter har betydet hurti-

gere udførelse af deres opgaver. Lige under 3 ud af 10 medlemmer er delvist enige i dette. Lige over 2 

ud af 10 medlemmer er delvist uenige i, at brugen af vasketoiletter har betydet hurtigere udførelse af 

deres opgaver, mens 3 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt uenige i dette. 

 

Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af vasketoiletter har 

medført? - Vasketoiletter har øget borgernes livskvalitet 

 
Antal svar: 67 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 
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Figur 9 viser, at næsten 4 ud af 5 medlemmer er helt eller delvist enige i, at brugen af vasketoiletter har 

øget borgernes livskvalitet. Lige over 1 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist uenige i dette.  

 

Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af vasketoiletter har 

medført? - Vasketoiletter har givet mig et bedre fysisk arbejdsmiljø 

 
Antal svar: 67 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Det ses af figur 10, at 6 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at brugen af 

vasketoiletter har givet dem et bedre fysisk arbejdsmiljø. Hvert trejde medlem er helt eller delvist uenig 

i dette. 

 

 

Figur 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af vasketoiletter har 

medført? - Vasketoiletter har ført til, at nogle borgere er visiteret til/får tildelt mindre tid 

 
Antal svar: 67 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 11 viser, at lige under 3 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at bru-

gen af vasketoiletter har ført til, at borgere har fået tildelt mindre tid. 3 ud af 10 medlemmer er helt 

eller delvist uenige i dette. Mere end en tredjedel af medlemmerne ved ikke, om brugen af vasketoilet-

ter har ført til, at borgere har fået tildelt mindre tid.  
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Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af hæve-sænketoiletter 

har medført? - Hæve-sænketoiletter har betydet, at jeg kan udføre mine opgaver hurtigere 

 
Antal svar: 46 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 12 viser hvad medlemmerne mener om brugen af hæve-sænketoiletter. Der er meget få med-

lemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af hæve-sænketoiletter, og derfor kan svarene 

ikke generaliseres. Dog ses der en tendens til, at omtrent lige mange medlemmer er enige og uenige i 

at, hæve-sænketoiletter har betydet at de kan udføre deres opgaver hurtigere. 

 

Figur 13. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af hæve-sænketoiletter 

har medført? - Hæve-sænketoiletter har givet mig et bedre fysisk arbejdsmiljø 

Antal svar: 46 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 13 viser, hvad medlemmerne mener om brugen af hæve-sænketoiletter. Der er meget få med-

lemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af hæve-sænketoiletter, og derfor kan svarene 

ikke generaliseres. Dog tyder den høje andel af ”helt enige” medlemmer på, at der er en tendens til, at 

hæve-sænketoiletter giver medlemmerne et bedre fysisk arbejdsmiljø. 
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Figur 14. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af hæve-sænketoiletter 

har medført? - Hæve-sænketoiletter har øget borgernes livskvalitet 

Antal svar: 46 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 14 viser, hvad medlemmerne mener om brugen af hæve-sænketoiletter. Der er meget få med-

lemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af hæve-sænketoiletter, og derfor kan svarene 

ikke generaliseres. Dog tyder den høje andel af ”helt enige” og ”enige” medlemmer på, at der er en 

tendens til, at hæve-sænketoiletter giver borgerne en øget livskvalitet.  

 

 

Figur 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af hæve-sænketoiletter 

har medført? - Hæve-sænketoiletter har ført til, at nogle borgere er visiteret til/får tildelt min-

dre tid 

 
Antal svar: 46 

Note: Spørgsmålet kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 

 

Figur 15 viser, hvad medlemmerne mener om brugen af hæve-sænketoiletter. Der er meget få med-

lemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af hæve-sænketoiletter, og derfor kan svarene 

ikke generaliseres.  

 

 

Der er også spurgt ind til brug af vaskekabiner, men der er kun 7 medlemmer i undersøgelsen, der har 

erfaringer med brug af den teknologi, og derfor er resultaterne ikke medtaget i notatet. 
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Figur 16. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af enmandsbejente 

loftslifte har medført? - Loftliften har betydet, at jeg kan udføre mine opgaver hurtigere 

 

Antal svar: 606 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren 

 

Figur 16 viser, at over 6 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist enige i, at brug af enmandsbetjent 

loftlift har betydet, at de kan udføre deres opgaver hurtigere. 3 ud af 10 medlemmer er helt eller del-

vist uenige i, at loftliften har betydet, at de kan udføre deres opgaver hurtigere. 

 

Figur 17. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af enmandsbejente 

loftslifte har medført? - Loftliften har givet mig et bedre fysisk arbejdsmiljø 

 

Antal svar: 606 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren 

 

Figur 17 viser, at 7 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt enige i, at brug af enmandsbetjent 

loftlift har givet dem et bedre fysisk arbejdsmiljø.  Lige under 2 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen 

er enige i dette. 1 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist uenige i, at loftliften har betydet et dårligere 

fysisk arbejdsmiljø. 

 



  11 

FOA – Fag og Arbejde 19. marts 2014 

Figur 18. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af enmandsbejente 

loftslifte har medført? - Loftliften har sænket kvaliteten af den service, borgerne får 

 

Antal svar: 606 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren 

 

Figur 18 viser, at over 8 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist uenige i, at brug af enmandsbetjent 

loftlift har sænket kvaliteten af den service borgerne får. Lige over 1 ud af 10 medlemmer er uenige i 

dette. Lige under 1 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist enige i, at brug af loftlifte har sænket kva-

liteten af den service, borgerne får. Lidt under 1 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen har svaret ”Ved 

ikke”. 

 

 

Figur 19. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af enmandsbejente 

loftslifte har medført? - Loftliften har øget kvaliteten af den service, borgerne får 

 

Antal svar: 606 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren 

 

Næsten 3 ud af 4 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at brug af enmandsbetjente 

loftlifte har øget kvaliteten af den service, borgerne får. 2 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist 

uenige i dette. 
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Figur 20. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af gulvvaskemaskiner 

har medført? - Gulvvaskemaskiner har betydet, at jeg kan udføre mine opgaver hurtigere 

 

Antal svar: 30 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Kost- og Servicesektoren. 

 

Figur 20 viser hvad medlemmerne i Kost- og Servicesektoren mener om brugen af gulvvaskemaskiner. 

Der er meget få medlemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af gulvvaskemaskiner, og 

derfor kan der ikke konkluderes noget på baggrund heraf. 

 

Figur 21. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af gulvvaskemaskiner 

har medført? - Gulvvaskemaskiner har givet mig et bedre fysisk arbejdsmiljø 

Antal svar: 30 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Kost- og Servicesektoren. 

 

Figur 21 viser, hvad medlemmerne i Kost- og Servicesektoren mener om brugen af gulvvaskemaskiner. 

Der er meget få medlemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af gulvvaskemaskiner. Dog 

ses en tendens i svarene, idet 9 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at 

brugen af gulvvaskemaskiner har givet dem et bedre fysisk arbejdsmiljø. 
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Figur 22. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af gulvvaskemaskiner 

har medført?- Gulvvaskemaskiner har forbedret kvaliteten af rengøringen 

Antal svar: 30 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Kost- og Servicesektoren. 

 

Figur 22 viser hvad medlemmerne i Kost- og Servicesektoren mener om brugen af gulvvaskemaskiner. 

Der er meget få medlemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af gulvvaskemaskiner. Der 

kan ses en tendens i svarene, idet 9 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at 

brugen af gulvvaskemaskiner har forbedret kvaliteten af rengøringen. 

 

 

Figur 23. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvad brugen af gulvvaskemaskiner 

har medført? - Gulvvaskemaskiner har sænket kvaliteten af rengøringen 

 

Antal svar: 30 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Kost- og Servicesektoren. 

 

Figur 23 viser, hvad medlemmerne i Kost- og Servicesektoren mener om brugen af gulvvaskemaskiner. 

Der er meget få medlemmer i undersøgelsen, der har erfaringer med brug af gulvvaskemaskiner, og 

derfor kan svarene ikke generaliseres. Dog peger den store andel af helt eller delvist uenige medlem-

mer på en tendens til, at gulvvaskemaskiner ikke har sænket kvaliteten af rengøringen. 
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Figur 24 og 25 er delt op så svarene fra medlemmer, der varetager et tillidshverv står for sig selv. De to 

spørgsmål, som er vist i figur 24 og 25 er stillet til medlemmer, der har et tilllidshverv eller tilhører Tek-

nik- og Servicesektoren. Figur 25 B viser svarene fra medlemmer uden tillidshverv (dvs. medlemmer fra 

Teknik- og Servicesektoren), mens figur 24 B og 25 B viser svarene fra medlemmer med tillidshverv. 

Figur 25 A er udeladt, fordi der kun var 15 svar. 

Figur 24 A. Planlægger din arbejdsplads at øge brugen af velfærdsteknologi eller anden tekno-

logi i 2014? 

Antal svar: 84 

Note: Figur 24 A indeholder kun svar fra medlemmer fra Teknik- og Servicesektoren. 

 

Figur 24 A viser, at hvert femte medlem fra Teknik- og Servicesektoren svarer at, deres arbejdsplads 

planlægger øget brug af velfærdsteknologi eller anden teknologi i 2014. 3 ud af 10 svarer nej til 

spørgsmålet, mens halvdelen ikke ved, hvad deres arbejdsplads planlægger i 2014. 

 

 

Figur 24 B. Planlægger din arbejdsplads at øge brugen af velfærdsteknologi eller anden tekno-

logi i 2014? 

Antal svar: 383 

Note: Figur 24 B indeholder kun svar fra medlemmer, der varetager et tillidshverv. 

 

Det ses af figur 24 B, at hvert 3. medlem, som varetager et tillidshverv, arbejder et sted, som planlæg-

ger at øge brugen af velfærdsteknologi eller anden teknologi i 2014. 3 ud af 10 tillidsvalgte svarer nej 

til dette, mens lige over hvert 3. medlem svarer ”ved ikke”. 
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Figur 25 A. Indregnes der i budgettet for 2014 på dit arbejdsområde besparelser som følge af 

brug af velfærdsteknologi eller anden teknologi 

Antal svar: 15 

Note: 1) Spørgsmålet er stillet til medlemmer fra Teknik- og Servicesektoren, der har svaret ja til spørgsmålet i figur 24, og sam-

tidig arbejder i en kommune, en selvejende institution eller i en region. 

 

Figur 25 A viser svarene fra medlemmer i Teknik- og Servicesektoren, som har svaret ja til spørgsmålet 

i figur 24. Der er for få svar til, at kunne generalisere resultaterne. 

 

Figur 25 B. Indregnes der i budgettet for 2014 på dit arbejdsområde besparelser som følge af 

brug af velfærdsteknologi eller anden teknologi 

 
Antal Svar: 130 

Note: 1) Spørgsmålet er stillet til medlemmer med tillidshverv, der har svaret ja til spørgsmålet i figur 24, og samtidig arbejder i 

en kommune, en selvejende institution eller i en region.  

 

 

Det ses af figur 25 B, at 40 procent af de tilllidsvalgte, som har svaret ”ja” i figur 24 B, også har svaret 

”ja” her. Det betyder, at 4 ud af 10 arbejder på et område, som berøres af besparelser 2014 pga. vel-

færdsteknologi eller anden teknologi. Hver 4. svarer, at deres arbejdsområde ikke bliver berørt af be-

sparelser 2014 som følge af brug af velfærdsteknologi eller anden teknologi. Hvert 3. medlem svarer 

”ved ikke”. 

 

De medlemmer, som har svaret i figur 24 og 25, har haft mulighed for at uddybe deres svar omkring 

planerne for brug af velfærdsteknologi i 2014. Denne mulighed har 39 medlemmer benyttet sig af. Alle 

39 varetager et tillidshverv. Medlemmerne skriver om brug af en række teknologier, som ikke er nævnt 

i undersøgelsen. De teknologier der nævnes af flere, er automatiske senge, tablet-computere og tale-

computere. 

 

 

Alle medlemmer, der har svaret på spørgsmålene om velfærdsteknologi, har haft mulighed for at tilføje 

yderligere kommentarer. Den mulighed har 48 benyttet sig af.  Kommentarer til robotstøvsugere 

fremgår ovenfor, og der er ikke vist kommentarer om andre teknologier, fordi medlemmernes hold-

ninger også fremgår af svarkategorierne i de enkelte spørgsmål. 
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7 medlemmer fremhæver, at brugen af velfærdsteknologi ikke bør ledsages af besparelser på persona-

let. Et medlem skriver: 

 

 

 

 

 

”Det er fint med hjælpemidler, som vi anvender meget i det daglige, men lad ikke teknologi-

en overtage opgaver. Lad os være der for de ældre og svage, det har de ærligt fortjent” 

      

Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. oktober til 23. oktober 2013 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet tilsendt pr. mail. Der blev 

sendt en enkelt påmindelse pr. mail. 

Målgruppen 

Undersøgelsen er sendt til erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel Medlemspul-

sen. FOA har fire sektorer: Kost- og Servicesektoren, Pædagogisk Sektor, Social- Sundheds-

sektoren og Teknik- og Servicesektoren. Alle figurer (figur 24 AB og figur 25 AB undtaget) 

indeholder kun svar fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. 

Antal besvarelser og svarprocent 

3.462 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Dette notat bygger på svar fra 1.909 per-

soner, hvilket giver en svarprocent på 55. De enkelte spørgsmål er ikke stillet til alle delta-

gende medlemmer. Antal svar på hvert enkelt spørgsmål er noteret under alle figurer i nota-

ter. 

Vægtning af data 

Data er vægtet for sektortilhørsforhold.  


