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Danmarks Lærerforenings organisationsgrad 2012-13
Danmarks Lærerforening har gennemført en opdateret undersøgelse af foreningens organisationsgrad, dvs. hvor stor en andel af de medlemsberettigede,
der er medlem af foreningen. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige foreningens tillidsrepræsentanter i perioden oktober 2012 til april 2013. Afslutningen på dataindsamlingsperioden blev udskudt
pga. konflikten mellem Danmarks Lærerforening og KL. I alt 1.667 tillidsrepræsentanter deltog i undersøgelsen, og dermed er svarprocenten 94,7 pct.
Undersøgelsen viser, at Danmarks Lærerforenings samlede organisationsgrad er
95,7 pct. Det fremgår af tabel 1, som viser, at der ifølge tillidsrepræsentanterne
er i alt 2.197 medlemsberettigede ansatte, der ikke er medlem af Danmarks
Lærerforening. Det svarer til 4,3 pct. af det samlede antal medlemsberettigede
ansatte, som tillidsrepræsentanterne har opgivet.
Tabel 1: Antal ikke-medlemmer og samlet antal medlemsberettigede ansatte
Antal

Pct.

2.197

4,3 %

Antal medlemmer

48.554

95,7 %

Samlet antal medlemsberettigede ansatte

50.751

100,0 %

Antal ikke-medlemmer

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2012- april 2013
Note: n=1.582. De tillidsrepræsentanter der har svaret ’ved ikke’, er frasorteret i valideringen af data, og derfor
afviger det antal tillidsrepræsentanter, der har besvaret spørgsmålet, fra det samlede antal tillidsrepræsentanter, der har
deltaget i undersøgelsen.

Det skal bemærkes, at de tillidsrepræsentanter, der har svaret ’ved ikke’, enten
på spørgsmålet om det samlede antal ansatte eller spørgsmålet om antal medlemsberettigede ikke-medlemmer, er udeladt af udregningen. Dermed bygger
udregningen af organisationsgraden på svar fra 1.582 tillidsrepræsentanter.
Til sammenligning viste den tilsvarende undersøgelse i 2010 en organisationsgrad på 96 pct. (afrundet til hele tal). Organisationsgraden ligger således på
samme høje niveau som i 2010.
Hvis man ser isoleret på folkeskolen, er organisationsgraden 96,0 pct. Denne
udregning bygger på svar fra 1.251 tillidsrepræsentanter på folkeskoler. Også
her er de tillidsrepræsentanter, der har svaret ’ved ikke’, udeladt af udregningen.
Side 1 af 2

Det skal bemærkes, at undersøgelsens resultater er behæftet med en vis usikkerhed som følge af konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening i foråret 2013. Konflikten har både medført ind- og udmeldelser af foreningen, men
det er ikke muligt at kortlægge det præcise omfang, og dermed konsekvenserne
for organisationsgraden, uden at foretage en ny undersøgelse. Dette er fravalgt
for nuværende, men foreningen agter at gentage undersøgelsen i løbet af 2014.
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