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Uddrag af medlemsundersøgelsen 2019 - medlemmernes  
forventninger 

 5.1.6 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
Foreningen har viden om medlemmernes ønsker og forventninger til forenin-
gen fra kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Den seneste blev gennemført i 
efteråret 2019. Undersøgelsen bygger på svar fra lidt over 12.000 lærere og 
børnehaveklasseledere og lidt over 1.800 medlemmer fra de mindre medlems-
grupper. 
 
Med særlig relevans for arbejdet i ”Er vi gearet til fremtiden?” er nedenstående 
resultater: 
 
• Indsatsområder 

Følgende tre indsatsområder i foreningen1 vurderes som de vigtigste for 
medlemmerne: 
o Arbejder for at få indflydelse på løn og ansættelsesvilkår (i folkesko-

len) 
o Arbejder for at få indflydelse på folkeskolelovgivningen/på lovgiv-

ningen på mit område 
o Giver dig den personlige rådgivning og støtte, du har brug for. 

 
Det er samtidig de tre indsatsområder, som medlemmerne er mest enige 
i, at DLF arbejder for. 

 
• Ydelser 

Blandt de ydelser, som medlemmerne anser for vigtigst, at foreningen 
tilbyder, ligger rådgivningstilbuddene øverst (rådgivning og støtte vedr. 
ansættelsesretlige forhold, arbejdstid, psykisk arbejdsmiljø, løn, arbejds-
skade). Dernæst kommer – for lærerne og børnehaveklasselederne – fag-
lig klub.  
 

• Indflydelse 
Lidt over halvdelen af lærerne og børnehaveklasselederne og lidt under 
halvdelen af medlemmerne blandt de mindre medlemsgrupper ønsker i 
høj eller nogen grad indflydelse på foreningens arbejde, mens en lidt 
større andel oplever, at de har mulighed for indflydelse. Det afspejler 

                                                   
1 ’Foreningen’ er i spørgeskemaet defineret som ”tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsen-
tant, kreds og hovedforening”, set under ét. 
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umiddelbart en god balance mellem indflydelsesønsket og -
mulighederne. Dog viser en nærmere analyse, at det ikke er alle dem, 
som i høj eller i nogen grad ønsker indflydelse, der i høj grad eller i no-
gen grad oplever, at de kan få den: Der er således ca. 12 pct., som har 
svaret, at de i høj eller i nogen grad ønsker indflydelse, men som kun i 
mindre grad eller slet ikke oplever, at de har mulighed for indflydelse  
 

• Behovsopfyldelse 
En samlet vurdering af, om foreningen opfylder lærernes og børnehave-
klasseledernes behov, viser, at 83 pct. i høj eller nogen grad får opfyldt 
deres behov. Det tilsvarende tal for medlemmer blandt de mindre med-
lemsgrupper ligger på 75 pct. Begge tal er højere end ved seneste måling. 
For lærerne og børnehaveklasselederne er stigningen på 11 pct. point 
(målt i forhold til seneste måling i 2017), mens stigningen for de mindre 
medlemsgrupper er på 13 pct. point (målt i forhold til seneste måling i 
2014). De medlemmer, som har været i kontakt med DLF, er generelt 
mere tilfredse end de medlemmer, som vi ikke har været i kontakt med.  
 

• Anbefaling af medlemskab 
83 pct. af lærerne og børnehaveklasselederne svarer, at de helt sikkert vil 
anbefale en nyuddannet lærer/børnehaveklasseleder at blive medlem af 
foreningen. Det tilsvarende tal for medlemmerne blandt de mindre med-
lemsgrupper er 77 pct. Begge tal er højere end ved seneste måling. For 
lærerne og børnehaveklasselederne er stigningen på 7 pct. point (målt i 
forhold til seneste måling i 2017), mens stigningen for de mindre med-
lemsgrupper er på 15 pct. point (målt i forhold til seneste måling i 2014). 
 
Kun 2 pct. vil ikke anbefale medlemskab af foreningen. De begrunder 
det blandt andet med prisen, foreningens manglende evne til at forhandle 
arbejdsforhold, at foreningen er usynlig, samt at man får for dårlig hjælp.  
 

Alle ovenstående resultater kan splittes ud på mindre grupper, hvilket fx gør 
det muligt at splitte ned på kredsniveau eller at se på, om der er relevante for-
skelle på grupper på tværs af køn, alder, arbejdsplads m.v.  
 
Desuden er der blevet set nærmere på sammenhængen mellem tilfredshed med 
foreningen (målt ved spørgsmålene nævnt ovenfor under ”behovsopfyldelse” 
og ”anbefaling af medlemskab”) og forskellige andre parametre så som kreds-
kontingentstørrelser, antal medlemmer i kredsene samt kredsenes geografi.  
 
• Tilfredshed og kontingentstørrelse (i de enkelte kredse) 

o Der er en meget svag sammenhæng mellem kontingentstørrelse og 
tilfredshed dvs.: Jo højere kontingent, jo lavere tilfredshed med for-
eningen målt på, hvorvidt ”foreningen samlet set opfylder dine be-
hov”.  

o Der er ingen sammenhæng, hvis man i stedet tager udgangspunkt i 
spørgsmålet, hvor ofte medlemmerne ville anbefale foreningen.  
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• Tilfredshed og antal medlemmer (i de enkelte kredse) 
o Der er en meget svag sammenhæng mellem medlemstal og tilfreds-

hed dvs. at jo flere medlemmer jo flere ville i højere grad anbefale 
foreningen.  

o Der er ingen sammenhæng med, hvis man i stedet tager udgangs-
punkt i spørgsmålet hvorvidt ”foreningen samlet set opfylder [éns] 
behov”. 

 
• Tilfredshed og geografi (ikke placering i landet, men forstået som 

geografisk størrelse på det areal kredsen dækker)  
o Ingen sammenhæng mellem størrelsen på det geografiske område, 

som kredsen dækker, og tilfredshed med foreningen.  
 
• Tilfredshed og geografi (forstået som antal kommuner den enkelte 

kreds dækker) 
o Ingen sammenhæng mellem tilfredsheden med foreningen blandt 

medlemmerne i kredse, som dækker flere kommuner vs. kredse der 
”kun” dækker en kommune. 

 
På baggrund af ovenstående analyseresultater kan man ikke konkludere, at der 
er entydige sammenhænge mellem samlet tilfredshed og de udvalgte parametre. 
 

Forbehold 
Det kan være problematisk at sammenligne medlemmernes tilfredshed i de 
enkelte kredse (med andre parametre), da medlemmerne er blevet spurgt om 
deres tilfredshed med foreningen generelt; defineret som ”tillidsrepræsentant, 
arbejdsmiljørepræsentant, kreds og hovedforening, set under ét”. 
 
Det kunne derfor være interessant at kunne nuancere dette spørgsmål næste 
gang medlemsundersøgelsen skal gentages, så vi kan få et klarere billede af 
medlemmernes tilfredshed med de enkelte organisatoriske niveauer af forenin-
gen. Alternativt kunne man inkludere spørgsmålet i en spørgeskemaundersø-
gelse blandt medlemmerne i forbindelse med ”Er vi gearet”-projektet.  
 
 
Behandlet på hovedstyrelsens møde den 16. - 17. juni 2020. 
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