
Utilfredse medlemmer



Medlemmernes arbejdsvilkår og betydningen for 
deres tilfredshed med FOA

Anerkendelse og løn

Medlemsudvikling og organisering

Præsentationens primære fokus

Prisstigninger/inflation

Utilfredse medlemmer og frafald/udmeldelse



Medlemsudvikling blandt erhvervsaktive
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Organiseringen på FOAs områder er faldende
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Beskæftigelsen er vokset



Organiseringen falder også i FH

• AC: Akademikere 
• FH: Fagbevægelses 

Hovedorganisation
• Alternative: De gule
• Ikke medlemmer 



Flere end tidligere mangler tid til 
at udføre arbejdet tilfredsstillende

Flere føler sig stressede Medarbejderne må løbe 
hurtigere og hurtigere

Arbejdsmængden 
vokser fortsat

Utilstrækkelig bemanding 
på arbejdspladserne

Medlemmernes arbejdsvilkår er under stort pres

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Undersøgelser af FOA-medlemmernes vilkår viser at:Flere mangler tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende end tidligere �(2019: 21 %, 2021: 26 % svarer, at de sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende)En stigende andel af FOAs medlemmer føler sig stressede �(2019: 59 %, 2021: 65 % svarer, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede)Stadigt flere medlemmer oplever, at de er nødt til at holde et højt arbejdstempo�(2017: 67 %, 2019: 70 %, 2021: 74 % svarer at de altid eller ofte må holde et højt arbejdstempo)Arbejdsmængden er vokset de sidste 2 år �(Mere end 8 ud af 10 svarer i 2021, at deres arbejdsmængde er blevet større eller meget større inden for de seneste 2 år)Bemandingen på arbejdspladserne er utilstrækkelig ift. arbejdsopgaverne�(2019: 64 %, 2021: 72 % oplever at de mindst én gang/ugen oplever utilstrækkelig bemanding)Kilde: Arbejdspres blandt FOAs medlemmer (notat oktober 2021)
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Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

Ved ikke/ikke relevant

0-3 4-6 7-10 Ved ikke/Ikke relevant

Note: Antal svar: 0-3 : n = 2019, 4-6 : n = 4036, 7-10 : n = 12556, Ved ikke/Ikke relevant : n = 614.

På baggrund af dine samlede erfaringer med FOA, hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af FOA?
Krydset med: Hvor ofte har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende?

Medlemmer, der er pressede, er mindre tilfredse med FOA



© Copyright Epinion

Den samlede tilfredshed med FOA er faldet siden 2017, men ligger stadig på et højt niveau i 2021

Overordnet tilfredshed

Note: Gennemsnittene er beregnet på baggrund af svarene 0-
10. Skalaen er gået fra 0 ”Meget utilfreds” til 10 ”Meget 

tilfreds”. Antal svar: FOA : n = 22348, Social– og 
Sundhedssektoren : n = 13699, Pædagogisk Sektor : n = 6011, 

Kost– og Servicesektoren : n = 1396, Teknik– og 
Servicesektoren : n = 1165.
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På baggrund af dine samlede erfaringer med FOA, hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af FOA? Antal besvarelser, svarfordelinger i procent og gennemsnit.

2015 2017 2021

Antal svar 29.306 26.997 23.080

0-3 7% 8% 10%

4-6 21% 20% 20%

7-10 68% 69% 66%

Ved ikke/
Ikke relevant 4% 3% 3%

Gennemsnit 7,5 7,5 7,3

!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den gennemsnitlige tilfredshed med medlemskab af FOA er i 2021 7,3, hvilket markerer et lille fald i forhold til niveauet i 2015 og 2017, hvor den gennemsnitlige tilfredshed i begge år var 7,5.Gennemsnitligt er der dog fortsat en relativ høj og stabil tilfredshed med FOA. 66 pct. af FOAs medlemmer har i 2021 angivet en score fra 7-10, hvilket betyder, at to tredjedele af FOAs medlemmer er tilfredse med deres medlemskab af FOA.10 pct. er utilfredse (dvs. angiver 0-3 på skalaen), mens 20 pct. placerer sig i midterkategorien med en score fra 4-6. Tilfredsheden er på niveau med andre større faglige organisationer.Tilfredsheden blandt medlemmer inden for Teknik- og Servicesektoren er signifikant lavere end tilfredsheden blandt medlemmer inden for de tre andre sektorer. En del af denne forskel kan forklares ved, at der er flere mænd i Teknik- og Servicesektoren. En større andel af medlemmer er tilfredse inden for Kost- og Servicesektoren og den Pædagogiske Sektor.
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Jeg er utilfreds med mit medlemskab af
FOA

Jeg overvejer at melde mig ind i en anden
fagforening

Det er for dyrt at være medlem af FOA

Jeg regner ikke med at være aktiv på
arbejdsmarkedet om 2 år

Jeg regner med at skifte til et job uden for
FOAs faglige område

Jeg regner med at starte på en
uddannelse uden for FOAs faglige område

Jeg har ikke behov for det, FOA tilbyder

Andet, notér venligst

Ved ikke

2021 2017 2015

Årsager til mulig udmeldelse af FOA
Du har svaret, at der er lille sandsynlighed for, at du er medlem af FOA om 2 år. 
Hvorfor regner du ikke med at være medlem af FOA om 2 år? 



Årsager til utilfredshed

Tema

Rådgivning, service og kontakt til FOA

Manglende synlighed

FOAs støtte ved problemer

Dårlig overenskomst og pension

Dyrt kontingent

Arbejdsmiljø og arbejdsgiver

FOAs kamp for min faggruppe



Medlemmer der har meldt sig ud (analyse):
Gul fagforening eller slet ingen fagforening
• Ud af 91 udmeldte medlemmer står 59 medlemmer nu helt uden 

fagforening. Ca. halvdelen fortæller at prisen var afgørende. 10 
medlemmer mener, at de ikke brugte FOA og 7 var utilfredse med 
FOAs service.

• 26 har skiftet til en gul fagforening. Heraf forventer lidt mere end en 
håndfuld, at de får helt det samme eller mere end de fik i FOA. 
Følgende citat indfanger meget godt den forståelse. 

• Ni medlemmer er klar over, at de ikke får helt det samme hos de 
gule fagforeninger. Men det tyder ikke på, at de ved præcist, hvad 
forskellen er. 

Det hele er jo en fagforening.

Nej, men stadig god rådgivning. 

Jeg føler ikke, at der er nogen, 
der kan give mig noget af det 
jeg søger. Ingen anden 
fagforening. 



Prisstigninger og inflation
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I høj grad I nogen grad I mindre
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Slet ikke

I hvilken grad er din husstands økonomi presset på grund af de aktuelle prisstigninger?

Note: 1 procent har svaret enten ”Ved ikke” eller ”Ønsker ikke at svare” og fremgår ikke i figuren. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
46 procent at FOAs medlemmer angiver, at deres husstand i enten meget høj eller høj grad er presset pga. de aktuelle prisstigninger. Hertil kommer 37 procent, der har svaret ”I nogen grad” til spørgsmålet. Kilde: Undersøgelse forud for FOAs lønkampagne (august/september 2022). 5.000 tilfældigt udvalgte FOA-medlemmer (ca. 900 svar). 



Prisstigninger og inflation
Har den seneste tids stigende priser haft en eller flere af følgende konsekvenser for dig? 
Du kan sætte flere kryds.
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Jeg er flyttet i en billigere bolig

Andet, skriv gerne hvad:

Jeg har undladt at købe fødselsdagsgaver

Jeg har planer om at flytte

Jeg har skåret ned på fritidsaktiviteter for et eller…

Jeg er i gang med at udskifte varmeforsyningen i min…

Jeg forventer ikke at have råd til at varme mit hus op…

Jeg har været nødsaget til at tage ekstra vagter

Jeg har skåret ned på mine egne fritidsaktiviteter

Jeg køber billigere dagligvarer

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Mere end 8 ud af 10 køber billigere dagligvarer som følge af de stigende priser. Herudover har knap hver fjerde FOA-medlem måtte skære ned på sine fritidsaktiviteter, ligesom at knap hver femte har været nødt til at tage flere vagter. Kilde: Undersøgelse forud for FOAs lønkampagne (august/september 2022). 5.000 tilfældigt udvalgte FOA-medlemmer (ca. 900 svar). 



Flere medlemmer har ikke råd til at gå til tandlæge



Flere medlemmer har ikke købt tøj/fodtøj



Manglende anerkendelse fra samfundet

Ni ud af 10 af FOAs medlemmer føler sig 
anerkendt af de borgere, pårørende og 
patienter, de møder i deres hverdag. Men 
spørger man, om værdien af deres arbejde bliver 
anerkendt af samfundet generelt, er 
virkeligheden fuldstændigt anderledes. Her føler 
51 procent sig ikke anerkendt.



Flere føler ikke lønnen er retfærdig



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Stor kampagne, som fremhæver vores faggrupper og den værdi de tilfører samfundet. 
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