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12. april 2022 

Faktaark 

Vilkårene for offentligt 
ansattes faglighed – 
kommunalt ansatte 
 

Sådan har vi gjort 

Dette faktaark bygger på tal fra DM’s medlemstilfredshedsundersøgelsen 2022 for erhvervsak-
tive medlemmer, hvilket vil sige, at de enten er fastansat, tidsbegrænset ansat (herunder ph.d.-
studerende) eller selvstændige/freelancere. Dataindsamlingen lå i perioden 3.-22. februar 
2022. I alt deltog 4.491 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 12 procent.  Responden-
terne er relativt balancerede på baggrundsvariable. Det er derfor overordnet set muligt at ge-
neralisere rapportens resultater til alle erhvervsaktive medlemmer i DM. Dette faktaark rap-
porterer specifikt fordelingen af besvarelserne fra de 360 respondenter, der er kommunalt an-
satte og som har besvaret disse spørgsmål. 

 
Om faktaarket 
Faktaarket er udarbejdet i februar 2022 af Clara 
Frendrup fra DM. Det bygger på tal fra DM’s 
medlemstilfredshedsundersøgelsen 2022. 

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du kon-
takte DM’s analyseafdeling på analyse@dm.dk. 
Hvis du har spørgsmål til brug af analysen i 
pressen, kan du kontakte DM’s pressevagt på 
29 11 60 80.
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1. Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig med følgende udsagn: 

1.1. Jeg oplever, at min faglighed er under pres, fordi der fra ledelsen eller politisk 
hold er forventninger om at nå frem til bestemte vurderinger/resultater i sagsbe-
handlingen 

 

1.2. Korte tidsfrister resulterer i manglende tid til at udføre mine arbejdsopgaver til-
fredsstillende 
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1.3. Mængden af mine arbejdsopgaver er øget i en grad, der påvirker den faglige kva-
litet i mit arbejde 

 

 

1.4. Antallet af kollegaer er reduceret i en grad, der påvirker den faglige kvalitet i mit 
arbejde 
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2. Oplever du, at fagligt begrundede indstillinger bliver tilsidesat på bag-
grund af politiske hensyn? 
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