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Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden 
samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. 
Det har gjort os til specialister inden for analyser og rådgivning 
målrettet medlemsbaserede organisationer.

I dag er vi derfor blandt de foretrukne samarbejdspartnere for 
medlemsbaserede organisationer.

Læs mere om, hvilke løsninger vi tilbyder medlemsorganisationer på 
www.msiresearch.dk.

MSI Research
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Scorerne er udtryk for et vægtet gennemsnit af danske 
a-kassemedlemmers besvarelser. Scorerne er 
altså point på en 1-100 skala og ikke
procent..

Deltagere
Samtlige 24 a-kasser, som er medlem af 
Danske A-kasser, har deltaget i undersøgelsen. 
Respondenterne er udvalgt af MSI Research og 
går på tværs af alle a-kasser.

Mere info
For at få indblik i yderligere resultater m.v. 
fra undersøgelsen henvises til 
kommunikationschef i Danske A-kasser, 
Simon Bauer.

13.465
medlemmer fra danske a-kasser har svaret. 
Stikprøven beror på en repræsentativ 
udvalgt stikprøve af samtlige 
medlemssegmenter på tværs af a-kasserne. 
Data er indsamlet i november 2016.

±0,3
er den statistiske usikkerhed forbundet 
med resultaterne i denne rapport. Scorerne 
kan altså afvige med ±0,3 point. 
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Årets scorer
Fortolkning af resultat for tilfredshed

Den samlede score for medlemmers 
tilfredshed med a-kassebranchen ligger 
på indeks 71. Scoren betragtes som høj. 
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Scoren for resultatområdet 
Loyalitet er udtryk for, hvor 
loyale medlemmerne er over 
for deres a-kasse.

Loyalitet
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Scoren for resultatområdet 
Tilfredshed er udtryk for, 
hvor tilfredse medlemmerne 
er over for deres a-kasse.

Tilfredshed
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Hvad påvirker tilfredsheden?

I undersøgelsen er medlemmerne af de danske a-kasser blevet spurgt om deres 
holdninger til følgende emner: Branchens image, kommunikationen fra deres a-
kasse, deres forventninger til a-kassen, deres opfattelse af a-kassens rådgivning, 
a-kassens image og deres oplevede udbytte af medlemskabet.

Nedenfor ses gennemsnittene af medlemmernes vurderinger. Gennemsnittet er 
vægtet, så det repræsenterer hele branchen. Som illustreret i grafen, har 
medlemmerne høje forventninger, men vurderer samtidig også a-kassernes 
rådgivning, værdien af medlemskabet og kommunikationen højt. Branchens 
image som helhed vurderes lavest af medlemmerne, men betyder også meget 
mindre for medlemmerne, hvilket kan ses i procentsatserne nederst på siden.

Indflydelse på tilfredsheden

Ikke alle emner er lige vigtige for, om medlemmerne er tilfredse. Ud fra analyserne 
ses derfor, at rådgivningen har en indflydelse på medlemstilfredsheden med 36 
procent, og er altså det vigtigste emne for medlemmerne. A-kassens image 
påvirker tilfredsheden med 26 procent, mens det oplevede udbytte, a-kassens 
kommunikation og branchens image betyder mindre for, hvor tilfredse 
medlemmerne er, og står altså kun for 11-13 procent af medlemstilfredsheden.

36% 26% 13% 12% 11% 2%
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Definition af analyseemner

Vidste du…?

Analyseemnernes scorer er udregnet på baggrund 
af medlemmernes besvarelser af spørgeskemaet. 
Scorerne er vægtede gennemsnit af de 
bagvedliggende spørgsmål. 

Spørgsmålene bag analyseemnerne er udviklet af 
MSI Research i samarbejde med Danske A-kasser. 

Analyseemnernes indflydelse på 
resultatområderne kan aflæses af de statistisk 
udregnede effekter (indflydelsen) på forrige side. 
De udregnede effekter er forskellige fra 
organisation til organisation og varierer også fra 
år til år. Effekterne er udregnet på baggrund af 
analysemodellen, som kan findes i 
hovedrapporten. Kontakt kommunikationschef for 
Danske A-kasser, Simon Bauer, for yderligere 
information.

Image (Branchen)

Dækker over, hvordan 
medlemmerne opfatter 
branchen som helhed.

Udbytte

Er udtryk for, om 
medlemmerne oplever, de 
får værdi for deres 
medlemskab i forhold til 
prisen på kontingentet. 

ForventningerImage (a-kassen)

Dækker over, hvordan 
medlemmerne opfatter 
deres a-kasse. Dvs. hvordan 
den fremstår.

Dækker over, hvilke 
forventninger 
medlemmerne har til 
blandt andet 
medlemsydelser og 
rådgivning. Det særlige 
ved Forventninger er, at 
det som det eneste 
indsatsområde kan have 
en negativ effekt på 
medlemmernes 
tilfredshed. Det ses, hvis I 
ikke indfrier 
medlemmernes 
forventninger. 

Dækker over den personlige 
rådgivning, medlemmerne 
har modtaget fra a-kassen. 
Dette gælder både telefonisk 
og ved personligt fremmøde.

Rådgivning

Kommunikation

Dækker over, 
medlemmernes vurdering af 
a-kassens medier og 
kommunikation.

Analyseemne
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Vigtigste emner
På de følgende sider findes medlemmernes vurderinger af årets vigtigste 
analyseemner. Siderne viser, hvilke spørgsmål, der ligger bag emnerne og 
viser, hvordan de enkelte spørgsmål er vurderet. 

Bemærk, at det i hovedrapporten også kan findes informationer om, hvilke 
spørgsmål, der betyder mest for medlemmerne. Ved nærmere information, 
kontant kommunikationschef for Danske A-kasser, Simon Bauer.

Bemærk desuden, at der på de følgende sider er tale om gennemsnitlige 
vurderinger på en 1-100-skala, og altså ikke procent.
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Vurdering0 50 100

VurderingSpørgsmål 0 50 100

Indsatsområdet 
Rådgivning

AK-Samvirke 75

4.1. Det er nemt at komme i kontakt med a-
kassen (fx via e-mail, telefon eller personligt 
fremmøde).

AK-Samvirke 77

4.2. A-kassen yder god vejledning til 
medlemmerne.

AK-Samvirke 73

4.3. Medarbejderne i a-kassen er generelt 
imødekommende og hjælpsomme.

AK-Samvirke 79

4.4. Medarbejderne i a-kassen kender mit faglige 
område og arbejdsmarked.

AK-Samvirke 70

Vurdering0 50 100

VurderingSpørgsmål 0 50 100

Rådgivning 75

4.1. Det er nemt at komme i kontakt med a-
kassen (fx via e-mail, telefon eller personligt 
fremmøde).

77

4.2. A-kassen yder god vejledning til 
medlemmerne. 73

4.3. Medarbejderne i a-kassen er generelt 
imødekommende og hjælpsomme. 79

4.4. Medarbejderne i a-kassen kender mit faglige 
område og arbejdsmarked. 70

Daske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser
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Vurdering0 50 100

VurderingSpørgsmål 0 50 100

Image (a-kasse) Danske A-kasser 63

5.1. Fremstår som en professionelt drevet a-
kasse? Danske A-kasser 72

5.2. Fremstår som en a-kasse, der er præget af 
nytænkning? 56

5.3. Fremstår som en a-kasse, der er synlig i den 
offentlige debat? 54

5.4. Fremstår som en a-kasse, der gør noget for at 
forbedre vilkårene for ledige? 61

5.5. Fremstår som en a-kasse, der yder god 
vejledning til medlemmerne? 69

5.6. Fremstår som en a-kasse, der i højere grad 
tænker på medlemmerne end på regler og 
procedurer?

59

5.7. Fremstår som en a-kasse, der har relevante 
tilbud til medlemmerne (fx jobformidling, gå 
hjem-møder, kurser og arrangementer)? 

66

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser

Danske A-kasser
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Tillid
I undersøgelsen er der, ud over de spørgsmål, som henvendte sig til 
analyseemnerne på forrige sige, spurgt ind til danskernes tillid til deres a-
kasse og til branchen. 

Resultaterne af disse spørgsmål findes på næste side.
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Tillid til a-kassen og jobcentre

Til højre ses, at den 
gennemsnitlige vurdering af, 
om a-kassen hjælper i 
tilfælde af ledighed, ligger 
på 79 indekspoint (ud af 
100). Dette anses MSI 
Research for at være højt.
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Jeg har tillid til, at
min a-kasse hjælper og vejleder mig i 

tilfælde af ledighed.

Jeg har tillid til, at
kommunens jobcenter hjælper og 
vejleder mig i tilfælde af ledighed.

Tillid til dagpengesystemet

Til højre ses resultaterne for 
spørgsmålet: ”Jeg forventer, 
at dagpengesystemet i de 
næste fem år bliver…”

35 procent af medlemmerne 
forventer altså at 
dagpengesystemet 
forbedres, mens 22 procent 
forventer at det forbliver 
uændret, og 33 procent 
forventer en forringelse.

35% Forbedret

22% Uændret

33% Forringet

11% Ved ikke
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Vurdering af, om man vil melde sig ud af systemet

Til højre ses den 
gennemsnitlige vurdering 
for spørgsmålet ”Hvor 
sandsynligt er det, at du helt 
vil fravælge medlemskab af 
en a-kasse inden for det 
næste år?”

Som det ses, er den 
gennemsnitlige vurdering af 
spørgsmålet 13 indekspoint 
(ud af 100). 

På tværs af alle a-
kassemedlemmer, er der 
altså meget stor opbakning 
til a-kassesystemet.
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Fravalg af a-kasserne



14

Ledige
De følgende sider indeholder spørgsmål kun stillet til ledighedsberørte 
medlemmer. Spørgsmålene omhandler derfor medlemmernes opfattelse af 
deres a-kasses ydelser i forbindelse med deres ledighed.
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Ledige

Vurdering

Spørgsmål kun stillet til 
ledige

68
73
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A-kassens medarbejdere 
er gode til at sætte sig 

ind i min situation.

A-kassen er god til at 
vejlede mig om mine 

rettigheder og 
forpligtelser som ledig.

A-kassen er god til at 
vejlede mig i min 

jobsøgning (udarbejdelse 
af relevant CV og 
ansøgning mv.).

Vurdering

Spørgsmål kun stillet til 
ledige

57
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A-kassen er god til at 
motivere mig i min 

jobsøgning.

A-kassen giver mig 
generelt god 

hjælp/inspiration til den 
problemstilling, jeg 
henvender mig om.

A-kassens vejledning 
hjælper mig tættere på et 

job.
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Demografi
De overordnede resultater for undersøgelsen er blevet analyseret på tværs 
af forskelle baggrundsoplysninger. På de følgende sider er resultaterne 
præsenteret, hvor der er delt op efter baggrundsviden om medlemmernes 
køn, alder, bopæl og hvilken a-kassetype, de er medlem af.

Variationerne i resultaterne på tværs af køn, alder og geografi følger de 
tendenser, der ofte gør sig gældende for de målinger af fagforeninger og 
a-kasser, MSI Research foretager.
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Vurderinger på tværs af

Køn

Fordeling

Vurdering

Mænd49%

Kvinder51%
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Tilfredshed Loyalitet
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Vurderinger på tværs af

Alder

Fordeling

Vurdering

Under 30 år18%

30-39 år18%

40-49 år20%

50-59 år23%

60 år og derover21%

73
78

69
75

68
76

68

7774

84
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Vurderinger på tværs af

Regioner

Fordeling

Vurdering

Midtjylland23%

Syddanmark22%

Hovedstaden32%

Nordjylland10%

Sjælland12%
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79
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Daugbjergvej 26
DK-8000
CVR: 1958 7347

(+45) 8837 2727
msiresearch@msiresearch.dk
www.msiresearch.dk
linkedin.com/company/msi-research

http://www.msiresearch.dk
http://www.msiresearch.dk
mailto:msiresearch@msiresearch.dk
mailto:msiresearch@msiresearch.dk
http://www.msiresearch.dk
http://www.msiresearch.dk
http://www.linkedin.com/company/msi-research
http://www.linkedin.com/company/msi-research
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