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Profil af FOAs medlemmer 2016 

 

 Antal medlemmer: FOA havde pr. 31. december 2016 182.109 medlemmer. Langt størstedelen af 

disse er kvinder (86 %). 

 Alder: Gennemsnitsalderen for FOAs medlemmer er pr. 31. december 2016 50 år (49,5 år). Ses 

der kun på de erhvervsaktive medlemmer, er gennemsnitsalderen 46 år. 

 Faggruppe og arbejdssted: Pr. 31. december 2016 er FOAs største faggruppe social- og 

sundhedshjælpere (46.828), og det mest normale arbejdssted for denne faggruppe er 

plejecentre eller i hjemmeplejen. Social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, 

pædagogiske assistenter og dagplejere er også store faggrupper i FOA. 

 Uddannelse: 66 procent af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år er faglærte, mens en fjerdedel 

ikke har en kompetencegivende uddannelse, når der ses på den højest fuldførte uddannelse. 9 

procent har en videregående uddannelse. Uddannelsesoplysningerne er fra 1. oktober 2014. 

 Arbejdstid: Ses udelukkende på månedslønnede, er den gennemsnitlige arbejdstid 32 timer om 

ugen (31,7 time) i december 2016. Generelt arbejder flest af de ansatte i FOAs stillingsgrupper 

på deltid. 60 procent af de ansatte, der er aflønnet efter en overenskomst, som FOA er part i på 

det kommunale og regionale område, er ansat på mindre end 37 timer i december 2016. Kun 40 

procent er dermed ansat i en fuldtidsstilling. 

 Efterløn: FOAs medlemmer går på efterløn lige omkring de 62 år (61,6 år i gennemsnit i 

december 2016). 

 Indkomst: Indkomsten for FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år var i 2014 i gennemsnit 

281.896 kr. om året. Husstandsindkomsten var i gennemsnit 483.821 kr. om året (hussstanden 

udgøres af medlemmernes familieindkomst). 

 Økonomisk situation: 3 procent af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år er pr. november 2014 

arbejdsløse, der enten modtager dagpenge eller aktiv kontanthjælp, hvor de er i aktivering, og 

0,5 procent er på passiv kontanthjælp. Mindre end 1 procent er på henholdsvis revalidering, 

ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Endelig er 3 procent på førtidspension. 

 Tilknytning til arbejdsmarkedet: 3,3 procent af FOAs medlemmer er pr. december 2016 ledige. 8 

procent af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år er uden for arbejdsmarkedet pr. oktober 2014. 
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 Skat: Kun en lille andel af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år betaler topskat, nemlig 2,1 

procent pr. 31. december 2014. Knap halvdelen af medlemmerne betaler ejendomsværdiskat og 

er dermed boligejere. 

 Samlevende: Et flertal af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år bor sammen med deres partner 

(med partner menes der således både ægtepar, registrerede par, par af samme køn og 

samlevende og samboende par). Det gælder 73 procent. Lidt under halvdelen af medlemmerne 

(45 %) har hjemmeboende børn under 25 år. 

 Indvandrere og efterkommere: Størstedelen af FOAs medlemmer er etniske danskere. 9,2 

procent er indvandrere, 1 procent er efterkommere og 89,7 procent af FOAs medlemmer har 

dansk oprindelse (tal fra maj 2016). 
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FOAs medlemmer er inddelt i fire sektorer: 

Social- og Sundhedssektoren (108.521 medlemmer): 

De fleste er: 

 Social- og sundhedshjælpere og arbejder på plejecentre og plejehjem, i hjemmeplejen eller på 

ældrecentre.  

 Social- og sundhedsassistenter og arbejder på plejecentre og plejehjem, i ældrecentre, i 

hjemmeplejen eller på hospitaler og sygehuse. 

 

Pædagogisk Sektor (48.515 medlemmer): 

De fleste er: 

 Pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter og arbejder i vuggestuer, børnehaver eller 

skolefritidsordninger. 

 Dagplejere. 

 

Kost- og Servicesektroen (12.926 medlemmer): 

De fleste er: 

 Husassistenter på hospitaler og sygehuse, skoler, plejehjem og plejecentre eller rådhuse. 

 Køkkenmedarbejdere på plejecentre, plejehjem og ældrecentre, eller i børnehaver og 

vuggestuer. 

 

Teknik- og Servicesektoren (9.398 medlemmer): 

De fleste er: 

 Tekniske servicemedarbejdere ved skoler. 

 Rådhus-, biblioteks- eller regionsbetjente. 

 Brandmænd eller beredskabsassistenter. 
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Ovenstående bygger på følgende kilder: 

 Oplysninger hentet i FOAs medlemsregister pr. 31. december 2016. Her er hentet oplysninger 

om antal medlemmer, medlemmernes alder, faggruppe og arbejdssted, efterløn samt 

ledighedstal. 

 Oplysninger fra nøgletal af FOAs medlemmer, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for LO i 

december 2016. Her er hentet oplysninger om medlemmernes uddannelse, indkomst, 

økonomisk situation, tilknytning til arbejdsmarkedet, skat og samlevende. 

 Oplysninger fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (krl.dk) om arbejdstiden i de 

overenskomstgrupper, som FOA har indgået overenskomst for. 

 Oplysninger fra samkøring mellem FOAs medlemsregister og Danmarks Statistiks 

befolkningsregister om indvandrere og efterkommere i FOA. Tallene stammer fra maj 2016 og 

kan findes på foa.dk under ”Medlemsundersøgelser 2016”: 

https://www.foa.dk/Forbund/Presse/Rapporter-undersoegelser/Medlemmer/2016 


