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1. Indledning 

 

FOA har i samarbejde med Tele-Mark A/S gennemført en analyse blandt cirka 1350 respondenter udvalgt af 

FOA. 

Formålet med analysen har været at afdække hvordan respondenterne er blevet påvirket af ledighed samt 

afdække respondenternes holdning til det arbejde FOA har gjort for dem.  

 

2. Dataindsamling 

 

Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview. 

I forbindelse med kontakten til emnerne er der gennemført 950 interview med medlemmerne. Som 

afslutning på det kvantitative interview er respondenterne blevet spurgt, om de vil deltage i et kvalitativt 

interview. Dette har 140 sagt ja til.  

Disse er der gennemført 100 af ved selvstændige interview. 

 

3. Resultater af analysen 

 

I det følgende vil vi se nærmere på resultaterne af analysen. 

 

3.1 Respondenternes nuværende situation 

 

Respondenterne er blevet spurgt, om de i dag har en indtægt, enten via job eller offentlig forsørgelse. 
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Figur 1: Har du en indtægt, enten via job eller offentlig forsørgelse? Alle 950 respondenter, i procent 

 

Som tallene viser, har næsten alle en indtægt i dag enten via job eller offentlig forsørgelse. Der er 2,7 %, der 

ikke har en indtægt, svarende til 26 respondenter. Disse 26 respondenter er blevet spurgt, hvordan de så 

forsørger sig selv. 16 af de 26 svarer, at de lever af ægtefælle eller samlevers indkomst. 3 lever af privat 

opsparing, 1 af lån eller friværdi, og 4 lever af andet. 

De respondenter som har svaret, at de har en indtægt, er blevet spurgt, hvorfra de i dag har en indtægt. 
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Figur 2: Den indtægt du har er det? De 924 respondenter, der har en indtægt, i procent 

 

 

Som tallene viser, er 37,0 % af respondenterne i beskæftigelse og får en ordinær løn, svarende til 342 

respondenter. 

De øvrige 63,0 % får forskellige former for offentlige ydelser. 
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3.2 Respondenterne der er i beskæftigelse 

 

De 37,0 % af respondenterne, svarende til 342 respondenter, er blevet stillet et spørgsmål om, hvorvidt de 

stadig er medlem af FOA. Her viser svarene for de 342 respondenter følgende.  

Ja medlem af a-kasse og fagforening   92,7 % 

Ja medlem af a-kasse    1,8 % 

Ja medlem af fagforening    0,3 % 

Nej medlem af anden a-kasse og fagforening  2,9 % 

Nej medlem af anden a-kasse   0,3 

Nej ikke medlem af noget    2,0 % 

Som tallene viser, er næsten alle, der er kommet i job stadig medlem af FOA. 

 

3.3 Hvordan bliver respondenterne påvirket af deres situation 

 

I de følgende analyser er det den gruppe på 608 respondenter, som har svaret, at de er på offentlige ydelser 

eller ikke har en indtægt, der er i fokus. Disse spørgsmål er ikke stillet til de 342 respondenter, der er i job. 

Respondenterne har besvaret en række spørgsmål omkring, hvordan de er blevet påvirket af deres situation. 

Herved kan vi få information omkring, hvordan respondenterne føler sig påvirket af deres situation. 

Først er respondenterne blevet bedt om at tage om de alt i alt har det godt. 
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Figur 3: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg oplever alt i alt, at jeg har det godt. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller 
ingen indtægt, i procent 

 

 

Tallene viser, at 54,1 % af respondenterne svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har det godt. 29,1 

% er uenig eller meget uenig, mens 15,8 % svarer hverken eller og 1,0 % svarer ved ikke. 

En nærmere analyse af tallene viser, at der blandt de som er i seniorjob, er der kun 7,9 %, der er meget uenige 

eller uenige i, at de har det godt. 

Blandt de som er på sygedagpenge, er det derimod 67,7 % procent, der ikke har det godt. Det er nok ikke så 

overraskende.  

Blandt de som er på kontanthjælp er det 27,4 %, der er uenige eller meget uenige i, at ikke har det så godt.  

På dagpenge er det 22,6 %, der er uenig eller meget uenige i, at de alt i alt har det godt. 

De tilsvarende tal for respondenter på uddannelsesydelse henholdsvis arbejdsmarkedsydelse er 40,0 % og 

37,2 % 

Blandt de 26 respondenter, som ikke havde en indtægt, er det 53,8 %, der er uenige eller meget uenige, i at 

de har det godt. 

Det næste udsagn respondenterne er blevet bedt om at vurdere er hvorvidt de ser optimistisk på deres 

fremtid.  
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Figur 4: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg ser optimistisk på min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller 
ingen indtægt, i procent 

 

 

Som figuren viser, er der 60,1 % af respondenterne, der er enige eller meget enige i, at de ser positivt på 

fremtiden. 25,7 % er uenige eller meget uenige, mens 13,0 % svarer hverken/eller og 1,3 % svarer ved ikke. 

Der er altså en stor gruppe, der trods alt ser positivt på fremtiden.  

Igen er der forskel i forhold til, hvilken ydelse respondenterne er på. Blandt de som er i seniorjob, er det kun 

8,8 % der er uenige eller meget uenige i, at de ser optimistisk på fremtiden.  

Derimod er det 44,5 % af de, som er på sygedagpenge. Blandt de som er på uddannelsesydelse er det 40,0 

%, og blandt de som er på arbejdsmarkedsydelse er det 30,3 %. På kontanthjælp er det 32,3 %, og på 

dagpenge er det 23,6 %, mens blandt de som er i løntilskud er det 28,1 %. 

Blandt de som ingen indtægt har, er det 30,7 %, der svarer, at de er uenige eller meget uenige i, at de ser 

optimistisk på fremtiden. 

Efterfølgende er respondenterne blevet spurgt, om deres bekymring for fremtiden. 
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Figur 5: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg er bekymret for min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen 
indtægt, i procent 

 
 
 

Tallene viser, at 44,4 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de er bekymrede for deres fremtid. 

Det må betragtes, som en forholdsvis høj andel, og viser at mange er i en alvorlig situation i deres liv.  

Nedenstående figur viser de samme tendenser i forhold til, hvilken ydelse de er på, som de tidligere analyser. 

Figur 6: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg er bekymret for min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen 
indtægt, i procent, fordelt på ydelse 

Ydelse Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller 

Enig Meget enig Ved ikke 

Dagpenge 14,7 23,5 17,6 20,6 23,5 0,0 

Kontanthjælp 8,1 24,2 16,1 32,3 19,4 0,0 

Arbejdsmarkedsydelse 14,2 21,1 10,6 32,6 19,7 1,8 

Uddannelsesydelse 6,7 20,0 0,0 46,7 26,7 0,0 

Løntilskudsjob 3,1 37,5 15,6 21,9 21,9 0,0 

Efterløn 43,6 43,6 7,7 5,1 0,0 0,0 

Seniorjob 41,2 36,3 2,9 12,7 6,9 0,0 

Sygedagpenge 0,0 16,7 8,3 50,0 25,0 0,0 

SU 20,0 13,3 13,3 46,7 6,7 0,0 

Andet 0,0 83,3 8,3 8,3 0,0 0,0 

Ingen indtægt 7,7 23,1 3,8 26,9 30,8 7,7 
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 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter 

Efterfølgende er respondenterne blevet spurgt, om de gør en aktiv indsats for at komme i job. 

Figur 7: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg gør en aktiv indsats for at komme i job. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse 
eller ingen indtægt, i procent 

 

69,6 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de gør en aktiv indsats for at komme i job. Det vil 

derfor være forkert at konkludere, at respondenterne ikke er interesserede i at få et job. 

Fordelt på ydelser viser tallene følgende. 
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Figur 8: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg gør en aktiv indsats for at komme i job. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse 
eller ingen indtægt, i procent, fordelt på ydelse 

Ydelse Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller 

Enig Meget enig Ved ikke 

Dagpenge 0,0 2,9 0,0 32,4 64,7 0,0 

Kontanthjælp 6,5 8,1 8,1 43,5 32,3 1,6 

Arbejdsmarkedsydelse 0,9 3,2 4,6 32,1 58,3 0,9 

Uddannelsesydelse 0,0 3,3 6,7 23,3 63,3 3,3 

Løntilskudsjob 3,1 0,0 0,0 28,1 68,8 0,0 

Efterløn 51,3 41,0 5,1 0,0 0,0 2,6 

Seniorjob 18,6 27,5 8,8 16,7 20,6 7,8 

Sygedagpenge 22,2 22,2 8,3 22,2 25,0 0,0 

SU 13,3 13,3 33,3 26,7 13,3 0,0 

Andet 16,7 16,7 0,0 50,0 16,7 0,0 

Ingen indtægt 7,7 3,8 11,5 42,3 34,6 0,0 

 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter 

Men som tallene viser, kan man ikke beskylde folk på Dagpenge, Kontanthjælp, Arbejdsmarkedsydelse og 

Uddannelsesydelse for ikke at ville have et job. 

Det sidste spørgsmål respondenterne er blevet stillet i denne del af spørgeskemaet er, hvorvidt de føler sig 

mere stresset, end da de havde job. 
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Figur 9: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste 
fremtid? - Jeg føler mig mere stresset end da jeg havde job. De 608 respondenter, der har offentlig 
forsørgelse, i procent 

 

 

49,0 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de føler sig mere stresset, end da de havde job. 

Igen er der forskelle, afhængig af hvilken ydelse man er på. Blandt respondenterne på dagpenge, 

kontakthjælp, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse er det mellem 64 og 70 %, der føler sig mere 

stresset, mens det er under 20 % af dem der er i seniorjob. 

Blandt de som ingen indtægt har, er det 42,3 %, der enige eller meget enige i, at de føler siger mere stresset, 

altså mindre end gennemsnittet. 

Som opfølgning på disse spørgsmål er respondenterne blevet spurgt, hvordan deres ledighed har påvirket 

deres privatliv. 
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Figur 10: Har din ledighed påvirket dit privatliv? De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller 
ingen indtægt, i procent 

 

 

Som figuren viser, føler 55,9 % af respondenterne, at deres ledighed har påvirket deres liv i negativ retning. 

Kun 7,2 % er blevet påvirket i positiv retning, mens 36,8 % ikke har følt en påvirkning. 

I forhold til hvilken ydelse respondenterne er på viser tallene følgende.  

Figur 11: Har din ledighed påvirket dit privatliv? De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller 
ingen indtægt, i procent, fordelt på ydelse 

Udfald I negativ retning I positiv retning Ingen påvirkning 

Dagpenge 41,2 8,8 50,0 

Kontanthjælp 64,5 3,2 32,3 

Arbejdsmarkedsydelse 61,5 6,4 32,1 

Uddannelsesydelse 56,7 6,7 36,7 

Løntilskudsjob 62,5 0,0 37,5 

Efterløn 28,2 30,8 41,0 

Seniorjob  49,0 4,9 46,1 

Sygedagpenge 61,1 2,8 36,1 

SU 53,3 13,3 33,3 

Andet 58,3 8,3 33,3 

Ingen indtægt 61,5 7,7 30,8 

 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter 
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Som tallene viser, er der også her forskel på hvordan, respondenterne føler påvirkningen afhængig af hvilken 

ydelse de er på. 

  

3.4 Medlemskab af FOA  

 

I dette afsnit vil vi se nærmere på de 608 respondenter forhold til FOA i form af om de er medlem. 

Der er 506 respondenter, der har besvaret dette spørgsmål, og disse 506 svarer 95,5 % at de er medlem af 

både A-kasse og fagforening hos FOA. 1,4 % er medlem i anden faglig organisations fagforening og a-kasse, 

mens 3,2 % ikke er medlem af nogen faglig organisation eller a-kasse i øjeblikket.  

I den gruppe der ikke er medlem af nogen organisation, er hovedparten på kontanthjælp eller 

uddannelsesydelse. 

De to mest brugte årsager til ikke længere at være medlem hos FOA, er at det er for dyrt eller ikke længere 

nødvendigt. Hvor det er typisk er dem, der er helt uden organisering, der mener, det er for dyrt. 

De i alt 25 respondenter, som i dag ikke er medlem af FOA, er efterfølgende blevet spurgt, om de ville melde 

sig ind i FOA, hvis de fik et job. Hertil svarer 17 positivt. 

 

3.5 Hjælp fra FOA  

 

I dette afsnit vil vi se nærmere på respondenternes tilfredshed med den hjælp, de har fået fra FOA, samt 

deres ønsker til hvordan hjælpen kunne være bedre. 

Respondenterne er først blevet spurgt, i hvilken grad de har fået hjælp fra FOA, mens de var ledige. 
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Figur 12: I hvilken grad har du fået hjælp af FOA imens du har været ledig? De 608 respondenter, der har 
offentlige forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 

 

 

Som tallene viser, er der 25,3 % af respondenterne, der svarer, at de slet ikke har fået hjælpe eller 2 til dette 

spørgsmål. Der er altså en relativ stor gruppe, som ikke føler, at de har fået hjælp fra FOA. 

Fordelt på ydelser viser tallene følgende.  

Figur 13: I hvilken grad har du fået hjælp af FOA imens du har været ledig? De 608 respondenter, der har 
offentlige forsørgelse, i procent, fordelt på ydelser 

Ydelse Slet ikke 
fået hjælp 

2 3 4 Fik al den 
hjælp jeg 

har brug for 

Dagpenge 11,8 5,9 17,6 14,7 50,0 

Kontanthjælp 25,8 16,1 21,0 17,7 19,4 

Arbejdsmarkedsydelse 18,3 10,6 21,6 13,8 35,8 

Uddannelsesydelse 20,0 10,0 20,0 10,0 40,0 

Løntilskudsjob 12,5 6,3 21,9 28,1 31,3 

Efterløn 7,7 5,1 17,9 12,8 56,4 

Seniorjob 10,8 5,9 13,7 23,5 46,1 

Sygedagpenge 11,1 8,3 16,7 8,3 55,6 

SU 13,3 6,7 13,3 20,0 46,7 

Andet 0,0 8,3 16,7 8,3 66,7 

 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter 

Der er tegn på, at der er nogen ydelser, hvor respondenter i højere grad føler, de ikke har fået hjælp. 
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Respondenterne har efterfølgende besvaret et kvalitativt spørgsmål omkring, hvorfor de har svaret som de 

har gjort, til ovennævnte spørgsmål. Her viser svarene, at blandt de som ikke føler, de har fået hjælp af FOA, 

er der en række, der nævner, at de godt kunne have tænkt sig hjælp, der var mere personlig og fokuseret på 

den enkelte. Der er også nogle, der nævner, at de føler at FOA mere kontrollerer end hjælper. 

Som opfølgning på dette er respondenterne blevet spurgt, hvilken hjælp de gerne ville have modtaget fra 

FOA. 

Figur 14: Hvis du tænker på dit forløb, hvilken hjælp ville du gerne have modtaget fra FOA. De 608 
respondenter på offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent. Flere svar mulig, derfor summerer 
tallene ikke til 100 %. 

 

 

Det mest nævnte udfald er hjælp til at finde job, som nævnes af 34,7 %. Dette efterfølges af personlig støtte 

og rådgivning, der nævnes af 32,7 %.  

Der er på baggrund af disse tal, noget der tyder på, at respondenterne gerne vil have mere personlig hjælp, 

der er fokuseret på dem.  
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3.6 kontakt til FOA  

 

Som afslutning på det interview er respondenterne blevet spurgt, om FOA må kontakte dem i fremtiden. Her 

viser tallene følgende.  

Figur 15: Vi laver løbende forskellige tiltag i forbindelse med vores medlemmer, er du interesseret i, at 
FOA kontakter dig i fremtiden? Alle 950 respondenter, i procent 

 

Der er altså baggrund for at lave forskellige analyser blandt respondenterne i fremtiden. 

 

4. Kvalitative interview 

 

Ud over de kvantitative analyser, der er præsenteret i de foregående analyser, er der i denne analyse 

foretaget 100 kvalitative interview blandt de 608 respondenter, der er på offentlig forsørgelse eller ingen 

indtægt har.  

Formålet med dette har været, at få en yderligere forståelse af deres situation og deres tanker om livet og 

fremtiden.  
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Interviewene er foretaget på baggrund af en åben spørgeramme med følgende 4 tematiske emner. 

- Vil du fortælle mere om, hvordan du får din økonomi til at hænge sammen i dag? 

- Har det haft andre konsekvenser for dit liv end de økonomiske, at du ikke længere (er i job eller) 

modtager dagpenge  

- Hvad gør du dig af tanker om din fremtid? (fx med hensyn til mulighederne for at komme i arbejde 

igen inden for dit fag – overvejer du at skifte branche, begynde på en uddannelse eller noget helt 

tredje for at komme tættere på arbejdsmarkedet igen?) 

- Kunne FOA have gjort mere for at hjælpe dig – og i så fald hvad – og vil du gerne have, at din lokale 

FOA-afdeling kontakter dig? 

Disse interview kan ikke afrapporteres i tabeller og figurer, som de kvantitative interview, men der kan 

uddrages nogle forskellige overordnede tendenser i forbindelse med interviewene.  Disse er ikke gældende 

for alle interview, og det må understreges, at hvert interview er en analyse for sig selv, og skal læses 

selvstændigt. Men følgende kan uddrages. 

- Respondenterne er opgivende på jobsøgning, da de oplever at stillingerne bliver søgt af mange, og 

ofte får de slet ikke svar 

- De ældre begynder at tro, de bliver valgt fra på baggrund af alder 

- Nogen sidder med tanken om ikke at kunne bruges til noget 

- Specielt uden børn har de svært ved at få økonomien til at hænge sammen 

- De fleste er glade for FOA 

- Vil gerne have noget mere konkret hjælp fra FOA i form af jobs og lignende, selvom de godt ved, at 

det kan FOA ikke 

- Nogen er opgivende på om de kommer i job 

Interviewene understreger nogle af de konklusioner, der også kunne drages på baggrund af de 

kvantitative interview.  

 


