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ANALYSENOTAT 

 
1. februar 2012 

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet  
Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet 
lavere som en konsekvens af besparelserne. Også arbejdsmiljøet er blevet kraftigt forringet. Det 
viser en ny analyse fra Danmarks Lærerforening, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse 
fra hovedorganisationen FTF blandt organisationens offentligt ansatte medlemmer. 
 
 
Resumé af resultater 
§ 93 pct. af lærerne har oplevet besparelser på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år. De 

primære effekter af besparelserne har været færre ansatte, at visse opgaver ikke længere løses, 
samt at arbejdsmiljøet og kvaliteten er blevet dårligere.  

§ Besparelserne har haft omfattende konsekvenser for kvaliteten. Blandt de lærere, der har 
oplevet besparelser, mener otte ud af 10, at kvaliteten af ydelsen – det vil sige 
folkeskoletilbuddet – er blevet ringere.  Og knap 60 pct. vurderer, at mulighederne for at bruge 
deres faglighed og faglige viden er blevet ringere. 

§ Besparelserne har også haft stor betydning for arbejdsmiljøet på skolerne. Mange oplever, at 
arbejdspresset er steget, og at arbejdsglæden er faldet. Dette skal ses i sammenhæng med, at 
mange oplever større utryghed i ansættelsen. Som endnu en udbredt konsekvens af 
besparelserne nævner lærerne manglende vikardækning ved fravær. 

 
Ni ud af ti lærere har oplevet besparelser det seneste år  
Hele 93 pct. af lærerne har oplevet besparelser på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år. De 
resultater, som fremlægges på de følgende sider, bygger udelukkende på svar fra disse lærere. 
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Er der gennemført besparelser på din arbejdsplads i løbet af det seneste år?
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Nej
Ved ikke

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 646.  
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Begrebet besparelser er i FTF’s spørgeskemaundersøgelse defineret som en samlet betegnelse for 
forskellige sparetiltag. Disse kan i nogle tilfælde være en effektivisering, der ikke går ud over kvalitet 
og aktivitet, mens det i andre tilfælde har klar negativ betydning for kvalitet og aktivitet. 
På skoleområdet har de redskaber, som har indgået i besparelserne, primært været krav om at løbe 
stærkere, nye arbejdsgange og skolesammenlægninger, jf. figuren herunder. Omvendt har for 
eksempel afbureaukratisering fyldt meget lidt.   
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Krav om at løbe  stærkere
Nye arbejdsgange

Sammenlægning og fusionering af forskellige enheder
Ny organisationsstruktur
Indkøbseffektiviseringer
Indsats mod sygefravær

Ny teknologi (bl.a. digitalisering)
Øget konkurrenseudsættelse, fx udlicitering

LEAN
Regelforenkling/afbureaukratisering

Andet
Ved ikke

Hvilke redskaber har indgået i besparelserne på din arbejdsplads? 

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 604. Spørgsmålet er kun besvaret af dem, der har oplevet besparelser på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. Det har været muligt at 
afgive flere svar.  
 
Seks ud af 10 oplever dårligere kvalitet og ringere arbejdsmiljø  
De primære effekter af besparelserne på skoleområdet har ifølge lærerne været reduktion i personalet 
(67 pct.), og at visse opgaver ikke løses længere (64 pct.). Det fremgår af figuren på næste side, som 
også viser, at seks ud af 10 lærere oplever et dårligere arbejdsmiljø og en lavere kvalitet. Derudover 
vurderer halvdelen af lærerne, at det generelle serviceniveau – det vil sige ydelsen til eleverne – er 
blevet forringet.  
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Reduktion i personalet
Visse opgaver løses ikke længere

Dårligere  arbejdsmiljø
Dårligere kvalitet

Generelt forringet serviceniveau
Mindre nytænkning og innovation på arbejdspladsen

Dårligere  arbejdsgange
Mere  fokus på kerneopgaver

Mere  nytænkning og innovation på arbejdspladsen
Bedre arbejdsgange
Bedre arbejdsmiljø

Bedre kvalitet
Andet

Der har ingen reelle resultater været
Det er endnu for tidligt at sige

Ved ikke

Hvad har efter din vurdering været de overordnede effekter af besparelserne?

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 604. Spørgsmålet er kun besvaret af dem, der har oplevet besparelser på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. Det har været muligt at 
afgive flere svar. 

 
Besparelserne betyder lavere kvalitet  
Besparelserne har haft omfattende konsekvenser for kvaliteten i folkeskolen. Fire ud af fem lærere 
vurderer, at besparelserne har betydet, at kvaliteten af ydelsen – det vil sige folkeskoletilbuddet – er 
blevet dårligere, jf. figuren herunder. Kun én pct. mener, at kvaliteten er forbedret, mens 15 pct. anser 
den for at være uændret. 
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Kvaliteten er i høj grad blevet bedre

Kvaliteten er i nogen grad blevet bedre
Kvaliteten er uændret

Kvaliteten er i nogen grad blevet forringet

Kvaliteten er i høj grad blevet forringet
Ved ikke

Hvilken betydning har besparelserne efter din vurdering haft for kvaliteten af ydelser og produkter?

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 604. Spørgsmålet er kun besvaret af dem, der har oplevet besparelser på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. 
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Et flertal af lærerne (59 pct.) vurderer også, at deres muligheder for at bruge deres faglighed og faglige 
viden er blevet forringet efter gennemførelsen af besparelserne. Godt hver tredje betragter disse 
muligheder som uændrede, mens kun én pct. vurderer, at de er blevet ringere. 
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Mulighederne  er i høj grad blevet bedre
Mulighederne er i nogen grad blevet bedre

Mulighederne er uændrede
Mulighederne  er i nogen grad blevet dårligere

Mulighederne  er i høj grad blevet dårligere
Ved ikke

Hvordan vurderer du alt i alt mulighederne for at bruge din faglighed 
og faglige viden efter gennemførsel af besparelserne?

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 604. Spørgsmålet er kun besvaret af dem, der har oplevet besparelser på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. 
 
 

Besparelserne har store konsekvenser for arbejdsmiljøet  
Udover konsekvenserne for kvaliteten, har besparelserne også haft betydning for arbejdsmiljøet på 
skolerne. Det fremgår af figuren herunder. 
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Øget arbejdspres
Mindre arbejdsglæde

Manglende vikardækning ved fravær
Større  usikkerhed/utryghed i ansættelsen

Større  usikkerhed/utryghed om arbejdsopgaver
Mindre tillid til ledelsen

Mindre samarbejde og koordinering på arbejdspladsen
Mindre mulighed for støtte  og opbakning fra kolleger

Flere sygedage
De ansatte går syge på arbejde i højere grad

Ingen umiddelbare  konsekvenser
Andet

Ved ikke

Hvilke konsekvenser har besparelserne efter din vurdering haft for arbejdsmiljøet 
på din arbejdsplads som helhed?

Kilde: Udtræk kun omfattende medlemmer af Danmarks Lærerforening, januar 2012. FTF-undersøgelse, september 2011. 
Note: n= 604. Spørgsmålet er kun besvaret af dem, der har oplevet besparelser på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. Det har været muligt at 
afgive flere svar. 
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Som det fremgår af ovenstående figur, oplever tre ud af fire lærere et øget arbejdspres, og mere end 
halvdelen oplever en mindre arbejdsglæde på deres arbejdsplads. Dette skal ses i sammenhæng med, 
at en tilsvarende andel føler, at der hersker en større utryghed i ansættelsen på arbejdspladsen. 
Derudover oplever 54 pct. mere end halvdelen, at der er manglende vikardækning ved fravær, hvilket 
både har konsekvenser for arbejdsmiljøet og for undervisningen.  
 
Fakta om analysen 
Analysen bygger på et udtræk fra en spørgeskemaundersøgelse, som FTF har gennemført via det 
såkaldte FTF-panel i september 2011. I alt 1.646 offentligt ansatte FTF’ere medvirkede i 
undersøgelsen. Udtrækket omfatter de respondenter, som er medlem af Danmarks Lærerforening, i alt 
646 personer.  
 


