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6. november 2015 

FOAs medlemmer der er røget ud af dagpengesystemet - et år efter 

Telemark A/S gennemførte for et år siden en rundspørge til 1000 FOA-medlemmer, som var 

faldet ud af dagpengesystemet. 100 af dem sagde dengang ja til at blive interviewet om deres 

personlige situation. Nu er de 100 medlemmer blevet kontaktet igen og interviewet om 

situationen et år efter. Ud af de 100, som Telemark A/S snakkede med for et år siden har de 

nu fået fat i 90. 54 procent af dem har ikke fået job, 46 procent har fået job. Rundspørgen 

handler især om dem som ikke har job.  

 

Rundspørgen indeholder en række kvantitative spørgsmål og en række kvalitative spørgsmål. 

De kvalitative svar findes i en anonymiseret udgave. 

 

”Den kvantitative del” 

Man kan selvfølgelig sige, at det er ret få personer at sige noget generelt om, når det bygger 

på 49 personers svar (de 54 procent).  

 

Dem som ikke har noget job svarer følgende:  

 Seks ud af ti (59 procent) vil ikke have råd til en uforudset udgift på 1000 kr. 

 Næsten seks ud af ti (57 procent) har været i en situation, hvor de har fravalgt 

medicin/tandlæge el.lign. 

 Over en fjerdedel har ikke nogen indkomst og lever af deres mands indkomst, arv eller 

andet. Hver femte er på kontanthjælp og resten er på arbejdsmarkedsydelse, 

sygedagpenge eller efterløn.  

 Over halvdelen svarer, at det går værre i forhold til for et år siden. 

 

”Den kvalitative del” 

Her gengives en række af svarene fra de mere uddybende spørgsmål og svar. 

Spørgsmål: ”Hvordan får du din økonomi til at hænge sammen i dag?” 

Mange svarer at deres økonomi ikke hænger sammen. Og mange lever af mandens indkomst. 

 Har solgt meget fra som jeg har samlet sammen gennem mit liv 

 Det gør den ikke, min mands indtægt gør at det lige kan hænge sammen 

 Jeg har arvet nogen penge som jeg bruger 

 Ved jeg ikke, sælger en sofa - lever fra dag til dag 
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 Jeg har ikke noget til mad, og fornøjelser eller noget og kan ikke få det til at hænge 

sammen 

 

Spørgsmål: ”Har det haft andre konsekvenser for dit liv end de økonomiske, at du ikke 

længere (er i job eller) modtager dagpenge - hvilke?”  

Der er en del eksempler på, at det rammer socialt og psykisk:  

 Skærer ned hvor man kan - spise hos andre - prioritere sige ned til fødselsdage mm 

 Min datter har en kronisk hudsygdom og det sparer vi på - ferie og diverse er skåret 

ned 

 Mit forhold hænger i en tynd tråd 

 Ja - har fået depression, er lige blevet udskrevet fra psyk. 

 Jeg ser ikke ret mange mennesker, og det er en udfordring, jeg fravælger at være 

sammen med andre, og har ikke megen overskud 

 Børnenes sport, dans får de ikke lov til mere, i stedet er det gymnastik 

 Ja, ser ingen mennesker, er meget isoleret, har også været sygemeldt pgr.a 

diskusprolabs 

 Har gået til fysioterapeut - det er jeg stoppet med, har solgt en vore hunde, 

 Jeg går ikke til frisør mere, jeg er trist, jobcenter kontakter mig ikke 

 

Spørgsmål: ”Hvad gør du dig af tanker om din fremtid?” 

Mange søger og mange overvejer at skifte branche eller tage uddannelse: 

 Søger alt det jeg kan - men har ikke bil mere - kan ikke komme ud mere pgr. af 

sygdom.... 

 Gider ikke mit fag mere, de vil have assistenter ikke sygehjælpere, jeg er blevet for 

gammel, og især efter en bilulykke for et par år siden, min ryg kan ikke klare det mere 

 Har søgt mange steder indenfor andre brancher, det er svært, transport rundt er dyrt 

 Det ser sort ud og systemet er tungt...  jeg er tilfreds bare noget arbejde som jeg kan 

holde det...  ikke mere uddannelse, jeg er gået ned med stress tre gange og det skal 

ikke ske igen 

 Jeg søger indenfor branchen og lige nu søger jeg indenfor køkken, men det kræver 

noget uddannelse - skal snart til samtale med jobcentret så må vi se, også set i forhold 

til økonomi om det kan lade sig gøre 

 

Spørgsmål: Dem der har børn er blevet spurgt om det har haft konsekvenser for dem? 

Mange svarer, at det har det i form af fødselsdage og ferier, andre svarer at det ikke har haft 

betydning for børnene og en del svarer, at børnene spekulerer over det: 

 2 børn - vi har taget beslutninger, nej til fritidsaktiviteter 
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 Ingen gaver til dem og en datter som er syg af kræft 

 Det forsøger vi at undgå, men der er skåret i div. fødselsdage ferier mm... 

 7 og 4 år - ting som jeg er nødt til at sige nej til, der skal først spares op til vintersko, 

transport til faderen koster 800 kr pr måned... 

 


