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FOAs medlemmer frygter udlicitering  

Knap halvdelen af FOAs medlemmer frygter, at de opgaver, de løser, vil blive overtaget af private 

firmaer i fremtiden. Næsten to tredjedele af disse medlemmer frygter især, at de mister deres job, og 

en tilsvarende andel frygter, at deres løn- og ansættelsesvilkår forringes.  

Det viser en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført i FOAs medlemspanel i perioden 8.-18. 

maj 2015, hvor 2.195 medlemmer har svaret.   

Hovedkonklusioner: 

 47 procent af FOAs medlemmer frygter, at deres opgaver i fremtiden vil blive overtaget af 

private. 

 Blandt de medlemmer, der frygter, at private i fremtiden overtager de opgaver, de løser, er der 2 

ud af 3, der især frygter, at de mister deres job, hvis et privat firma overtager deres opgaver. 

Ligeså mange frygter, at deres løn- og ansættelsesvilkår bliver forringet. 

 Lidt over halvdelen af de medlemmer, der frygter, at private overtager deres opgaver, frygter, at 

deres arbejdsmiljø vil blive dårligere, hvis private firmaer overtager de opgaver, de løser. 

 

 

 

 

 

 



 FOAs medlemmer frygter udlicitering 2 

FOA – Fag og Arbejde 10. juni 2015 

47 procent af FOAs medlemmer frygter, at deres opgaver i fremtiden vil blive overtaget af 

private 

Figur 1 viser, at knap halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen (47 %) frygter, at de opgaver, de 

løser, i fremtiden kan blive overtaget af private firmaer.  

30 procent tror ikke, det er sandsynligt, at dette sker, og 15 procent svarer, at de ikke er særligt 

optaget af det.  

2 procent håber, at private firmaer vil overtage de opgaver, de løser, i fremtiden, mens 7 procent svarer 

”Ved ikke”. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hvad tænker du om, at opgaver, du løser, kan blive overtaget af 

private firmaer i fremtiden?  

 

 

Antal svar: 2.195. Tallene i tabellen er forbundet med usikkerheder mellem 0,5 og 2,1 procent. 

Procenterne summer til over 100 % pga. afrundinger.  
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Samlet set frygter næsten halvdelen af medlemmerne, at deres opgaver i fremtiden vil blive løst af 

private firmaer.  

Figur 2 på næste side viser, at frygten er størst i Teknik- og Servicesektoren og Kost- og 

Servicesektoren, hvor henholdsvis 55 og 57 procent frygter, at private firmaer vil overtage deres 

arbejdsopgaver i fremtiden.  

I Social- og Sundhedssektoren frygter 46 procent, at deres opgaver i fremtiden vil blive overtaget af 

private firmaer. 3 ud af 10 (30 %) tror ikke, en sådan overtagelse er sandsynlig, 1 ud af 6 (16 %) svarer, 

at de ikke er særlig optaget af det, og 2 procent håber på, at et privat firma overtager de opgaver, de 

løser.  

45 procent af de medlemmer, som arbejder i Pædagogisk Sektor, frygter, at deres opgaver i fremtiden 

vil blive overtaget af private firmaer. 3 ud af 10 (30 %) tror ikke, en sådan overtagelse er sandsynlig. 1 

ud af 7 (15 %) svarer, at de ikke er særlig optaget af det, og 2 procent håber på det.  

Forskellene mellem sektorerne er ikke statistisk sikre.  
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Figur 2: Hvad tænker du om, at opgaver, du løser, kan blive overtaget af private firmaer i 

fremtiden? 

 

 

Antal svar: 2.195. *Svarene fra medlemmer i Teknik- og Servicesektoren og Kost- og Servicesektoren er forbundet med 

usikkerheder på mellem 1,7 og 8,8 procent, hvorfor resultaterne må læses med forbehold. For Social- og Sundhedssektoren samt 

Pædagogisk Sektor er svarene forbundet med usikkerheder på mellem 0,7 og 3,9 procent.  
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Frygt for konsekvenserne  

De medlemmer, der svarede, at de frygter, at private firmaer i fremtiden overtager de opgaver, de 

løser, blev efterfølgende spurgt om, hvilke konsekvenser de især frygter ved en sådan overtagelse.  

Figur 3 viser, at 2 ud af 3 især frygter, at de mister deres job (62 %), eller at deres løn- og 

ansættelsesvilkår bliver forringet (64 %), hvis private i fremtiden overtager de opgaver, de løser.  

Lidt over halvdelen (55 %) frygter, at deres arbejdsmiljø bliver dårligere, og 1 ud af 4 (25 %) svarer, at 

de frygter at miste fællesskabet med de øvrige kolleger på deres arbejdsplads.  

1 ud af 5 (18 %) frygter, at de bliver flyttet, så de får længere til arbejde. 1 procent svarer ”Ved ikke” til 

spørgsmålet, og 5 procent angiver andre årsager til deres frygt.  

 

Figur 3: Du har svaret, at du frygter, at de opgaver, du løser, kan blive overtaget af private i 

fremtiden. Hvilke af de følgende konsekvenser frygter du især, hvis et privat firma overtager 

opgaverne? 

 

 

Antal svar: 1.031. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der har svaret at de frygter, at deres job bliver overtaget af 

private firmaer i fremtiden.  Medlemmerne har haft mulighed for at afgive flere svar. Svarene er forbundet med usikkerheder 

mellem 0,4 og 3,0 procent.  
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ar svaret, at du frygter, at de opgaver, du løser, kan blive overtaget af private i fremtiden 

 

 

 

 

r frygter du især, hvis et privat firma overtager opgaverne? 

Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 8. til den 18. maj 2015. 

 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle medlemmer af FOAs 

elektroniske medlemspanel. Undersøgelsen indeholdt også andre emner end udlicitering.  

Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. 

 

Målgruppen 

Målgruppen er erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel fra alle 

sektorer, som er i arbejde.  

4.805 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Blandt disse viste 169 e-mailadresser sig 

at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 4.636. 

 

Antal besvarelser og svarprocent 

2.643 medlemmer, svarende til 57 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

55 procent svarede på alle spørgsmål, mens 2 procent afgav nogen svar. 

 

Vægtning af data 

Der er ikke anvendt sektorvægtning.  


