
 Trusler og vold florerer i jobcentre 

Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra 
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Rundspørge rettet mod jobkonsulenter. 

Rundspørgen blev foretaget af HK for Ugebrevet A4 mellem 15. og 22 november 2010.  

Svarene er analyseret af Kaas & Mulvad 

2014 medlemmer af HK/Kommunal ansat i jobcentre blev inviteret til at deltage. 

854 har gennemført rundspørgen helt. 385 har gennemført rundspørgen delvis. I alt 1239. 

Ikke alle har svaret på alle spørgsmål 

Den samlede svarprocent er på 61,5 pct. 
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Baggrundsspørgsmål 

Kønsfordeling 
 

  Kønsfordeling Antal Andel 

Kvinde 981 79% 

Mand 258 21% 

Hovedtotal 1239 100% 

 

Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 
 

  Antal Andel 

Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) 38 3% 

Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller 
landbrugsuddannelse) 455 37% 

Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) 55 4% 

Grund-/folkeskole (7.-10. klasse) 32 3% 

Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) 1 0% 

Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) 166 14% 

Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) 66 5% 

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller 
folkeskolelærer) 415 34% 

Hovedtotal 1228 100% 
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Faglige spørgsmål  

Hvor længe har du som ansat i kommunen beskæftiget dig med 

arbejdsløse? Siden (Skriv årstal) 

  I alt 1113 har svaret med et tal. 
 

  De kan omsættes til anciennitet sådan: 
 

 
Antal Andel 

0-5 469 42% 

5-15 359 32% 

Over 15 285 26% 

Hovedtotal 1113 100% 

 
 

 
Hvilken beskæftigelsesregion arbejder du i?  
 

Hvilken beskæftigelsesregion arbejder du i?  Antal Andel 

Hovedstaden og Sjælland 433 40% 

Midtjylland 274 25% 

Nordjylland 202 19% 

Syddanmark 182 17% 

Hovedtotal 1091 100% 
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Hvilken gruppe af ledige arbejder du mest 

med? (Muligt at markere ved flere svar)  
   

      

  
De forsikrede 
ledige 

Kontanthjælpsmodtagere (match 
1, 2 eller 3) 

Sygedagpenge 
modtagere Flygtninge/indvandrere 

Alle slags 
ledige 

Markering 194 562 285 128 157 

 

 

Hvad er du mest tilfreds med i dit job?  

(Kun ét svar muligt) 
 

  Antal Andel 

Arbejdstiden 50 5% 

At jeg bliver udfordret 319 32% 

At jeg har et passende antal sager 31 3% 

At jeg har nogle gode kollegaer 205 20% 

At jeg kan gøre noget for de ledige 397 39% 

Lønnen 5 0% 

Hovedtotal 1007 100% 
 

 

   

 

 

 



 

6 
 

Hvad er du mest utilfreds med i dit job? (Kun ét svar muligt) 
 

  Antal Andel 

At der er større fokus på rettidighed og refusion end på at hjælpe den 
ledige 478 49% 

At der er så meget negativ omtale i medierne af jobcentre 106 11% 

At jeg bruger for meget tid på bureaukrati 266 27% 

At jeg har for mange sager 49 5% 

At jeg ikke kan gøre ret meget for de ledige 54 5% 

Lønnen 29 3% 

Hovedtotal 982 100% 

 
 

  

Hvordan synes du, udskiftningen af ansatte er i dit 

jobcenter? (Kun ét svar muligt) 
 

  Antal Andel 

For lille 20 2% 

For stor 440 45% 

Passende 352 36% 

Ved ikke 160 16% 

Hovedtotal 972 100% 
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Er du på udkig efter et nyt job? 
 

  Antal Andel 

Ja 172 18% 

Nej 589 61% 

Ved ikke 211 22% 

Hovedtotal 972 100% 
 

 

   

Kender du til mulighederne for at uddanne sig inden 

for dit arbejdsområde (beskæftigelses- og 

ydelsesområdet)? 
 

  Antal Andel 

Ja 655 67% 

Nej 196 20% 

Ved ikke 120 12% 

Hovedtotal 971 100% 
 

   

Hvilke uddannelser kender du til? (Flere svar 

muligt) 
 

   COK - fagdel i 
beskæftigelse 

Professionshøjskolen Metropols - 
introduktionsuddannelse i beskæftigelse 

Professionshøjskolen Metropols - 
diplomuddannelse i beskæftigelse  

500 208 493 
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Er der efter din mening behov for andre uddannelser inden for 

beskæftigelsesområdet? 
 

  Antal Andel 

Ja 247 26% 

Nej 113 12% 

Ved ikke 590 62% 

Hovedtotal 950 100% 
 

 

   

 

Oplever du, at trusler fra borgere er blevet et større eller mindre 

problem for dig og dine kollegaer det seneste års tid?  

(Kun ét svar muligt) 
 

  Antal Andel 

Det er blevet et større problem 286 30% 

Det er et mindre problem 113 12% 

Det har aldrig været et problem 127 13% 

Problemet er uændret 356 38% 

Ved ikke 64 7% 

Hovedtotal 946 100% 
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Er voldelige borgere blevet et større eller mindre 

problem for dig og dine kollegaer det seneste års tid? 

(Kun ét svar muligt) 
 

  Antal Andel 

Det er blevet et større problem 223 24% 

Det er det samme 403 43% 

Det er et mindre problem 107 11% 

Det har aldrig været et problem 129 14% 

Ved ikke 81 9% 

Hovedtotal 943 100% 
 

   

En række episoder med vold i jobcentre er blevet omtalt i medierne. 

Har omtalen fået dig til at ændre adfærd på dit arbejde? 
 

  Antal Andel 

Ja 201 21% 

Nej 694 74% 

Ved ikke 47 5% 

Hovedtotal 942 100% 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: -  
  

     

  

Kravene til 
de ledige er 
rimelige. 

Lovens krav om rettighed (samtaler 
og aktivering til tiden) overskygger 
den enkelte lediges behov. 

Kontrol og bureaukrati 
stjæler for meget tid fra 
min kontakt med borgerne. 

Jeg har for lidt tid til at løse 
mine opgaver ordentligt. 

Helt enig 102 355 471 311 

Delvis enig 366 332 225 280 

Hverken 
enig eller 
uenig 113 78 101 160 

Delvis 
uenig 197 52 25 56 

Helt uenig 62 24 10 44 

Ved ikke 38 37 46 27 

Hovedtotal 878 878 878 878 

 

  

Kravene til 
de ledige er 
rimelige. 

Lovens krav om rettighed (samtaler 
og aktivering til tiden) overskygger 
den enkelte lediges behov. 

Kontrol og bureaukrati 
stjæler for meget tid fra 
min kontakt med 
borgerne. 

Jeg har for lidt tid til at løse 
mine opgaver ordentligt. 

Helt enig 12% 40% 54% 35% 

Delvis enig 42% 38% 26% 32% 

Hverken 
enig eller 
uenig 13% 9% 12% 18% 

Delvis 
uenig 22% 6% 3% 6% 

Helt uenig 7% 3% 1% 5% 

Ved ikke 4% 4% 5% 3% 

Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

  

Det giver mig ikke mindre 
arbejde, når opgaver bliver 
lagt ud til private aktører. 

Refusionen til 
kommunerne er for 
afgørende for 
jobcentrenes indsats. 

Mulighederne for at 
skræddersy aktivering til 
den enkelte er for ringe. 

De fleste 
aktiveringstilbud er 
dårlige. 

Helt enig 289 435 304 92 

Delvis enig 213 252 279 202 

Hverken 
enig eller 
uenig 142 85 128 181 

Delvis 
uenig 34 21 69 190 

Helt uenig 23 11 22 142 

Ved ikke 177 74 76 71 

Hovedtotal 878 878 878 878 

     

  

Det giver mig ikke mindre 
arbejde, når opgaver bliver 
lagt ud til private aktører. 

Refusionen til 
kommunerne er for 
afgørende for 
jobcentrenes indsats. 

Mulighederne for at 
skræddersy aktivering til 
den enkelte er for ringe. 

De fleste 
aktiveringstilbud er 
dårlige. 

Helt enig 33% 50% 35% 10% 

Delvis enig 24% 29% 32% 23% 

Hverken 
enig eller 
uenig 16% 10% 15% 21% 

Delvis 
uenig 4% 2% 8% 22% 

Helt uenig 3% 1% 3% 16% 

Ved ikke 20% 8% 9% 8% 

Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

  

De nye regler for 
finansiering af 
aktiviering er en fordel 
for de ledige 

Regeringen burde lave en 
gennemgribende reform af hele 
måden, man griber aktivering an 
på. 

Jeg tror, at de nye regler for finansiering 
af aktivering vil udløse fyringer inden for 
beskæftigelsesområdet i kommunen.  

Helt enig 29 444 325 

Delvis enig 116 222 188 

Hverken 
enig eller 
uenig 155 86 152 

Delvis 
uenig 133 25 24 

Helt uenig 281 18 19 

Ved ikke 154 73 161 

Hovedtotal 868 868 869 

    

  

De nye regler for 
finansiering af 
aktiviering er en fordel 
for de ledige 

Regeringen burde lave en 
gennemgribende reform af hele 
måden, man griber aktivering an 
på. 

Jeg tror, at de nye regler for finansiering 
af aktivering vil udløse fyringer inden for 
beskæftigelsesområdet i kommunen.  

Helt enig 3% 51% 37% 

Delvis enig 13% 26% 22% 

Hverken 
enig eller 
uenig 18% 10% 17% 

Delvis 
uenig 15% 3% 3% 

Helt uenig 32% 2% 2% 

Ved ikke 18% 8% 19% 

Hovedtotal 100% 100% 100% 
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I hvor høj grad oplever du, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg 

bakker de ansatte på jobcentrene op?  

    Antal Andel 

I høj grad 13 1% 

I nogen grad 70 8% 

I mindre grad 279 32% 

Slet ikke 383 44% 

Ved ikke 123 14% 

Hovedtotal 868 100% 

 
 

  

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har varslet, at hun vil forenkle 

reglerne og dermed lette den administrative byrde. Tror du, at du får 

færre administrative opgaver? 
 

  Antal Andel 

Ja 21 2% 

Nej 750 87% 

Ved ikke 96 11% 

Hovedtotal 867 100% 
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Hvad skal man efter din mening først og fremmest gøre for at hjælpe arbejdsløse bedre? 

(Kun ét svar mulig) 

    Antal Andel 

Bruge flere kræfter i jobcentrene på at få kontakt til virksomheder 185 21% 

Bruge mere tid i begyndelsen af et ledighedsforløb på at få afklaret den lediges 
muligheder 366 42% 

Lægge jobcentrenes og a-kassernes arbejde sammen 41 5% 

Stille færre krav til de arbejdsløse 11 1% 

Ændre markant på aktiveringen af arbejdsløse 154 18% 

Ændre på reglerne for refusion til kommunerne 108 12% 

Hovedtotal 865 100% 
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