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En kort introduktion til metoden 

og læsning af resultaterne.

Her ser vi på perspektiver på 

de overordnede resultater.

Her dykker vi ned i, hvad der 

driver medlemstilfredsheden.

HVAD DRIVER 

MEDLEMSOPLEVELSEN?

OM MÅLINGEN OG 

METODEN

OVERORDNEDE 

RESULTATER

SEKTION 1 SEKTION 2 SEKTION 3

SE MERE SE MERESE MERE
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Ennovas perspektiv

Rapporten indeholder de vigtigste resultater 

fra undersøgelsen set med Ennova øjne. 

Rapporten her er skrevet, da analysens resultat 

stadig er forholdsvist nyt, og datamaterialet er 

stort og kræver tid og eftertanke at komme 

fuldt igennem. Når I får mulighed for at 

arbejde jer dybere ned i resultaterne vil i 

derfor sandsynligvis opdage nye, spændende 

indsigter – det er faktisk vores forhåbning, da 

det er en del af analysens design, at kunne give 

jer et analytisk værktøj, I kan få bred brug af i 

hele organisationen.

Det er derfor vigtigt at understrege, at 

rapporten her er Ennovas perspektiv. I kan hos 

Dansk Journalistforbund, med jeres detaljerede 

indsigt i jeres organisation, læse resultaterne 

anderledes end Ennova.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Resultat på niveau med sidst

I står med et resultat, der ligner meget 

niveauet fra seneste måling. Resultatet bør 

sammenholdt med benchmark løftes.

Samtidig er det dog positivt, at den faldende 

trend, der har været i en årrække, ser ud til at 

være stoppet. I går ikke frem, men omvendt 

fortsætter faldet ikke, hvilket ud fra vores 

erfaring indikerer at i nu med en struktureret 

tilgang kan gå fremad igen. I har potentiale til 

et højere niveau.

Målt ud af analysemodellens 9 forklarende 

faktorer for den samlede oplevelse af 

tilfredshed, loyalitet og værdi, er der både 

steder i går frem og tilbage. Vi tolker det 

sådan, at ‘summen’ af frem- og tilbagegange 

på analysemodellens faktorer giver det 

samlede status quo resultat.
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Image går frem

I seneste måling havde jeres image meget stor 

betydning for det samlede resultat. Analysen 

viser, at det fortsat er vigtigt i 2022, men dog 

ikke dét vigtigste.

Det skal formentlig ses i lyset af, at i er gået 

signifikant frem målt på, i hvor høj grad i 

fremstår troværdige og tidssvarende. Den 

øgede ro omkring jer som organisation har 

betydning herfor. 

Det er vores klare anbefaling at fastholde fokus 

på den gode udvikling her. I bør stadig have en 

ambition om at komme op på et højere niveau. 

Både af hensyn til eksisterende og kommende 

medlemmer. 

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET 

Interessevaretagelse er vigtigst

Analysen viser, at Interessevaretagelse er 

statistisk set den væsentligste faktor for jer at 

arbejde med. Det er et forholdsvis normalt 

billede for en fagforening. At varetage 

medlemmernes arbejdsrelaterede interesser er 

en fagforenings grundlæggende formål.

For jer handler det blandt andet om at højne 

vurderingen af arbejdet med medlemmernes 

løn- og vilkår. Samtidig er det også tydeligt, at 

der ligger en væsentlig opgave i at sikre en 

varetagelse af jeres brede medlemsskares 

forskellige behov – eksempelvis fastansatte 

versus freelancere eller journalister versus 

kommunikatører. Opfattelse, af hvem i er til 

for, fylder generelt meget for jeres 

medlemmer, og kommentarerne viser meget 

forskellige holdninger til, hvad i skal gøre.

2 / 7



Stor plus for tydelig og klar kommunikation

I står med et resultat, der viser en signifikant 

fremgang – det er flot. Det handler især om, at 

i er blevet markant bedre på at sikre klar og 

tydelig kommunikation.

Det er fortsat et område, hvor i skal op på et 

højere niveau – det kan dog godt handle om at 

fortsætte med det i allerede gør – det kan tage 

tid, førend den fulde effekt viser sig. Der er 

klare fordele ved god kommunikation: 

• Med god og fagligt aktuel kommunikation 

bringer i medlemmerne tættere på jer og 

styrker deres oplevelse af medlemskabet.

• Når i taler medlemmernes sprog og forstår 

deres udfordringer, øger i jeres berettigelse 

hos dem.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Offentlig dagsorden går frem

Her står i ligeledes med en flot fremgang. 

Offentligt Dagsorden, der måler på jeres 

position i den offentligt debat, betyder rent 

statistisk set ikke meget for medlemmernes 

samlede opfattelse af jer. Det betyder ikke, at 

det er irrelevant for jeres medlemmer – blot at 

det for nuværende i mindre grad ikke er lige 

præcis dét, der afgør om de er tilfredse og 

føler de får værdi af deres medlemskab.

Hvis i selv havde en anderledes forventning og 

ønske, bør I overveje et initiativ her, der kan få 

medlemmerne til at se større værdi i det 

arbejde, i udfører her.
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Det faglige fællesskab bør styrkes

Fagforeningen er ét af de steder, hvor det for 

mange vil være naturligt, at opsøge et 

fællesskab både af faglig og social karakter. 

Samtidig er i, i indirekte konkurrence med de 

mange andre muligheder, jeres medlemmer har 

for at indgå i et netværk.

I har desværre en tydelig tilbagegang for denne 

faktor specielt i vurderingen af, om 

medlemskab giver adgang til et attraktivt 

fagligt fællesskab.

Analysen viser, at det primært handler om 

praktiske udfordringer (især placering) samt 

konkret indhold. Men relevans i forhold til 

journalister, freelancerstatus og andre mindre 

grupper fylder også meget.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Bør flere opleve jeres rådgivning ‘live’?

I vurderes forholdsvis godt på, hvorvidt 

rådgivere fremstår venlige og 

imødekommende. 

I vurderes dog lavere på, hvorvidt rådgivning 

fremstår kompetent. Men, der er to sider af 

mønten – for der er faktisk en positiv vurdering 

fra medlemmer, der har konkret erfaring med 

jeres rådgivning. Når medlemmerne mødes af 

en rådgiver, der er både imødekommende og 

fagligt kompetent, vil oplevelsen smitte direkte 

af på deres opfattelse af hele jeres 

organisation. Det er dem uden personlig 

erfaring med rådgivning fra jer, der er specielt 

kritiske. Det giver derfor mening at vurdere, 

om i kan nå ud til flere medlemmer, så de kan 

opleve dét, i kan, i praksis.
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Opmærksomhed på tilgængelighed

Når medlemmerne vurderer jeres 

tilgængelighed indebærer det både jeres 

ventetider ved telefoniske henvendelser, ved e-

mail-henvendelser og generelt, om i er nemme 

at komme i kontakt med.

I falder på vurderingen af faktoren 

Tilgængelighed, hvilket i bør være 

opmærksomme på. Vi ser normalt, at 

Tilgængelighed opfører sig som en hygiejne-

faktor – det vil sige, når først det er på niveau 

med benchmark, påvirker yderligere stigninger 

i vurderingen af Tilgængelighed ikke den 

samlede tilfredshed. Dette bekræftes også af 

den lave påvirkning på medlemsrelationen som 

det fremgår af effektanalysen.

Tilgængelighed kan, ifølge medlemmerne, især 

løftes gennem bedre oplysning om jeres tilbud.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Medlemstilbud falder – som for flere andre

Faktoren Medlemstilbud har mindre betydning 

for medlemmernes samlede opfattelse af jer. 

Vi ser dog, at i fagforeninger, hvor der 

besluttes kraftigt nedprioriteret, reagerer 

medlemmerne negativt.

Der ses en faldende tendens i kendskab til 

Medlemstilbud siden 2019. Under Covid-19 har 

vi hos Ennova generelt set, at medlemmerne i 

fagforeninger vurderer medlemstilbud lavere, 

fordi de har haft mindre lejlighed til brug dem 

– eksempelvis ferielejligheder. Den faldende 

vurdering bør derfor ses i lyset af faldende brug 

af tilbuddene.
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Faktoren Faglig Udvikling falder

Når i arbejder for medlemmernes faglige 

udvikling, indplacerer i jer som en værdifuld 

sparringspartner, når medlemmerne ønsker at 

skærpe deres faglige kompetencer og 

dygtiggøre sig inden for deres felt.

I står samlet set med et lavere resultat end ved 

seneste måling i 2020, hvilket især handler om 

en ændret opfattelse af, om der tilbydes 

kompetenceudvikling gennem efter- og 

videreuddannelse.

Vi har gennem Covid-19 perioden generelt set 

mange fagforeninger, der falder i vurderingen 

her – blandt andet fordi det har været sværere 

at komme på kursus eller at digitale kurser ikke 

opleves lige så gode.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Demografi har mindre betydning

Generelt ser vi i resultaterne ikke tegn på, at i 

har udfordringer i forhold til klassiske 

demografiske snit. De forskelle vi ser – og der 

er forskelle – er normale og handler ud fra 

Ennovas erfaring og viden i høj grad om andre 

ting. 

Eksempelvis har mennesker ‘midt i livet’ en 

tendens til at score lavere på 

tilfredshedsspørgsmål uanset om det handler 

om medlems-, kunde- eller 

medarbejderundersøgelsen. Tilsvarende er det 

helt normalt at se mennesker, der bor i 

storbyen, give lavere vurdering end dem, der 

bor i mindre tætbefolkede områder. 
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At kunne omfavne alle vil være vigtigt

Generelt vurderer vi, at jeres evne til at være 

relevant for en meget bred medlemsskare går 

igen som bagvedliggende årsag til mange af de 

udviklinger, vi ser i rapporten.

Der er en høj grad af bevidsthed hos jeres 

medlemmer om, at der er forskellige 

grupperinger, fx løstansatte vs. freelancere, 

eller journalister vs. kommunikatører. Jeres 

evne til at favne alles interesse vil have stor 

betydning for, om I kan løfte medlemmernes 

tilfredshed.

Ud fra Ennovas perspektiv, er det vores 

anbefaling, at I anlægger en struktureret 

tilgang til forbedring af resultaterne overtid. I 

har haft resultater på et lavere niveau i en 

årrække og holdningen hos medlemmerne vil 

tage tid og indsats at ændre.

ENNOVAS PERSPEKTIV 

PÅ RESULTATET

Hvor gode vil I være?

Når man står med et resultat som jeres, giver 

det god mening at forholde sig til, hvad der bør 

være jeres målsætning fremadrettet. 

Målsætninger bør i Ennovas øjne være 

motiverende for jeres organisation at arbejde 

med – og dermed realistisk. 

Det kan eksempelvis være en målsætning om, 

at nå op på benchmark for fagforeningerne 

indenfor en årrække på fire-fem år – naturligvis 

under forudsætning af, at der identificeres 

konkrete initiativer, der kan løfte niveauet.

Nicholas Winther Skov, Ennova
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FIN SVARPROCENT OG 

SUNDT DATAGRUNDLAG.

15%

2.301 / 15.844

SVARPROCENT M ED LEMSTYPER

Ordinære 

medlemmer
2100 15%

Tillidshverv 132 38%

Studerende 67 4%

Svarprocenten sikrer jer et solidt 

grundlag.

Dataindsamlingen foregik fra d. 23. 

august til d. 7. september.

Den statistiske usikkerhed på samlet 

niveau vil være ≈ 1 indekspoint.

Resultater i denne rapport er 

baseret på ordinære medlemmer 

ligesom i 2020. Der en stigning i 

antal svar på 911 sammenlignet med 

2020.

OP DEL INGER

Mand 1101 14%

Kvinde 1200 15%

Under 30 år 172 5%

30-39 år 459 12%

40-49 år 540 15%

50-59 år 653 22%

60 år eller 

derover
477 27%



VI KONVERTERER SVARENE TIL INDEKS 

I RAPPORTEN FOR ØGET LÆSBARHED.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?

0 11 22 33 44 56 67 78 89 100

SVAR

RAPPORT

Mange af undersøgelsens spørgsmål 

er målt på en 1-10-skala, hvor 10 er 

den højeste score.

Vi omregner svarene til en 0-100-

skala i rapporten.

Dette gør det nemmere for dig at få 

øje på interessante resultater.



JERES ANALYTISKE 

MODEL

Relationsmodellen er gennemtestet 

og udviklet gennem flere hundrede 

målinger blandt fagforeninger.

Modellen er optimeret og forfinet 

gennem årene, så den altid er 

opdateret og relevant.

Modellen består af ni faktorer, der 

påvirker den samlede 

medlemsrelation. Hver faktor måles 

af en række spørgsmål.

Ved anvendelse af statistisk analyse 

kan Ennova beregne, hvor stor 

betydning hver faktor har for 

medlemsrelationen. Resultaterne af 

analysen vises senere i rapporten.

Image

Interessevaretagelse

Offentlig dagsorden

Fællesskab

Rådgivning

Tilgængelighed

Faglig udvikling

Kommunikation

Medlemstilbud

Medlemsrelationen
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I STÅR MED ET RESULTAT 

PÅ NIVEAU MED 2020.

6957

MedlemsrelationenMedlemsrelationen

SCORE  2 022 ENNOVA BENCHMARK

Graferne viser resultatet for 

Medlemsrelationen som en 

indeksscore fra 0-100. Jeres samlede 

resultatet er på niveau med 2020, 

udviklingen er angivet i parentes 

under resultatet for 2022.

Til højre vises Ennovas benchmark. 

Benchmarket er udelukkende 

baseret på fagforeninger og består 

af godt 100.000 medlemssvar.

Det er Ennovas anbefaling, at I 

igangsætter initiativer, der kan løfte 

niveauet.

[-1]



57
60 60

50

69 71 73

63

Medlemsrelationen Jeg er tilfreds med Dansk
Journalistforbund

Jeg vil anbefale Dansk
Journalistforbund til andre

Medlemskab af Dansk
Journalistforbund giver

værdi for pengene

Grafen viser resultatet for 

Medlemsrelationen og de tre 

spørgsmål, der danner indekset. 

Det består af de tre spørgsmål, der 

indenfor metodefeltet er anerkendt 

som de tre bedste spørgsmål til at 

måle styrken af relationen til en 

kunde i en virksomhed eller et 

medlem af en organisation.

Det er normalt, at værdi-

spørgsmålet vurderes lidt lavere end 

de to andre, da respondenten 

indirekte regner prisen på 

medlemskab ind i svarene.

I VURDERES LAVT PÅ ALLE TRE SPØRGSMÅL, 

DER DANNER MEDLEMSRELATIONEN.

DJ

Ennova Benchmark

[-1]
[0] [+1]

[-3]



DEN NEGATIVE TENDENS 

SIDEN 2016 ER STANDSET.

Figuren viser scoren på 

tilfredshedsspørgsmålet siden 2016. 

Fra 2016 og frem til 2020 skete der 

et væsentligt fald (da der ikke blev 

målt i 2017 eller 2018 vides ikke 

hvornår faldet for alvor er trådt 

ind).

I 2022 ser udviklingen ud til at være 

standset.

68
64

60 60

2016 2019 2020 2022

U D V IKL ING I  T I L FREDSHED



Tabellen viser udvalgte benchmarks

for de tre spørgsmål, der danner 

indekset Medlemsrelationen. 

Uanset hvordan vi anlægger 

perspektivet på vores 

benchmarkdata står i med et 

resultat, der indikerer, at der er 

behov for at nå et højere niveau.

JERES RESULTAT SAT I PERSPEKTIV 

TIL TOP OG BUND I BENCHMARKET

DJ Fagforeninger
Top 5 

gennemsnit

Bund 5 

gennemsnit

Tilfredshed 60 71 80 59

Anbefaling 60 73 83 62

Værdi 50 63 73 51



Figuren viser scoren på 

tilfredsscoren på tværs af regioner. 

Ud fra et regionsperspektiv er der 

umiddelbart ikke store forskelle. Et 

spænd på 6 point fra top til bund 

ligner, hvad vi ser generelt i andre 

undersøgelser.

Ennovas benchmark viser, at det er 

forholdsvist normalt at se en 

‘storby’-effekt, hvor medlemmer i 

Region Hovedstaden giver lidt lavere 

vurderinger. Ud fra dette perspektiv 

kalder det lavere resultat for Region 

Hovedstaden ikke på lokalt initiativ.

FORSKELLEN I REGIONER ER 

INDENFOR DET FORVENTENDE SPÆND.

62

63

62

57

63

72

72

72

70

72

DJ

Ennova Benchmark



52%

24%

17%

7%

I journalistfaget I kommunikationsfaget I de visuelle fag Andetsteds

FAGLIG IDENTITET GØR 

EN REEL FORSKEL.

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på, hvor 

medlemmet angiver at have sine 

primære faglige identitet.

Ser vi bort fra den mindre gruppe 

”Andetsteds” er medlemmer i 

journalistfaget på et lavere niveau 

end dem i specielt 

kommunikationsfaget.

P R IMÆRE  FAGL IG  ID ENT ITET

56 60 58 54

Hvor ligger din primære faglige identitet?

Medlemsrelationen



FREELANCER-STATUS GØR IKKE STOR 

FORSKEL PÅ DET SAMLEDE BILLEDE.

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på 

freelancer-status.

Resultatet indikerer at forskellen 

mellem de to grupper er relativ 

beskeden.

56
[-1]

58
[-2]

MedlemsrelationenMedlemsrelationen

FREELANCER  2 8 % IKKE  FREELANCER  7 2 %
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Image

Interessevaretagelse

Offentlig dagsorden

Fællesskab

Rådgivning

Tilgængelighed

Faglig udvikling

Kommunikation

Medlemstilbud

Medlemsrelationen

HVAD BETYDER 

NOGET?

I denne sektion ser vi på 

resultaterne ud fra jeres analytiske 

model.

Vi ser først på, hvor godt jeres 

medlemmer vurderer jer på hver 

faktor, og dernæst hvor stor 

påvirkning hver faktor har på 

medlemsrelationen. De to 

informationer kobles i 

prioriteringskortet, som hjælper jer 

til at vælge, hvor i skal prioritere 

indsatser.

Den analytiske metode er PLS-

regression, der er en videnskabelig 

anerkendt metode for denne type 

analyse. Kontakt Ennova for 

uddybning. 

Modellen har en forklaringsgrad på 0.78. Normkrav er > 0,65. Modellens kvalitet er god.



65
[+3]

56
[-1]

57
[+3]

54
[-5]

56
[-3]

70
[-2]

74
[-3]

46
[-5]

53
[+2]

76

69 70
65 63

78 78

60

66

Grafen viser resultatet for de ni 

faktorer. 

Faktorens niveauer kan ikke 

sammenlignes direkte på tværs. 

Eksempelvis er Tilgængelighed et 

område, der normalt vurderes højt, 

og Offentlig Dagsorden vurderes 

normalt lavt. 

VURDERINGEN FOR 

ALLE NI FAKTORER.

SCORE  2 022

DJ

Ennova Benchmark



28%

25%

19%

10%

5% 5%
4%

2% 2%

23%

30%

12%

10%

4%

8%

6%

2% 3%

Grafen viser effekten på 

Medlemsrelationen for hver af de ni 

faktorer.

Det er normalt, at vi ser Image og 

Interessevaretagelse fylde meget. 

Image, fordi det her handler meget 

om tillid, og Interessevaretagelse 

fordi det er kerneopgaven.

Men, I skiller jer ud fra et 

‘normalbillede’ ved at 

Interessevaretagelse fylder specielt 

meget sammen med Rådgivning.

INTERESSEVARETAGELSE OG RÅDGIVNING ER 

SPECIELT RELEVANT FOR MEDLEMMERNE.

EFFEKT  P Å  M EDLEMSRELATIONEN

DJ

Ennova Benchmark
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EFFEKT

HVAD SER VI, NÅR VI 

KOMBINERER VURDERING 

OG EFFEKT.

Prioriteringskortet kobler, hvor godt 

en faktor er vurderet med faktorens 

effekt på Medlemsrelationen.

Prioriteringskortet viser et relativt 

billede for, hvordan faktorerne 

placerer sig i forhold til hinanden.

Normalt vil fokus i første omgang 

være dér, hvor scoren er relativt lav 

men effekten på Medlemsrelationen 

er høj.

I denne analyse ser vi, at 

Interessevaretagelsen er den 

umiddelbare førsteprioritet 

efterfulgt af Image, Fællesskab og 

Rådgivning.

Tilgængelighed

Rådgivning

Image

Interesse-

varetagelse

Fællesskab
Offentlig 

dagsorden

Medlemstilbud

Kommunikation

Faglig udvikling
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65
[+3]

71
[+3]

58
[+3]

76
79

73

Image Dansk Journalistforbund er en
troværdig organisation

Dansk Journalistforbund er
tidssvarende

Grafen viser resultatet for faktoren 

Image og de to spørgsmål, der 

danner faktoren. 

I står med et resultat, der viser en 

flot fremgang på 3 indekspoint. Det 

er en væsentlig forudsætning for, at 

i fremadrettet kan få højnet 

medlemstilfredsheden.

En høj grad af tillid er vigtigt, da 

det er en grundlæggende 

forudsætning for, at i får ‘point’ for 

alle de andre positive ting i gør.

FLOT FREMGANG PÅ 

VURDERING AF IMAGE

DJ

Ennova Benchmark



UDVIKLINGEN KAN VÆRE VENDT 

TIL EN POSITIV RETNING IGEN.

Figuren viser scoren på 

troværdighedsspørgsmålet siden 

2019, hvor det første gang var med. 

Fra 2019 til 2020 falder vurderingen. 

I 2022 ser udviklingen ud til at være 

vendt.

74
68

71

2019 2020 2022

U D V IKL ING I  TROVÆRDIGHED



19%

40%

27%

9% 4%

Positivt Overvejende
positivt

Neutralt Overvejende
negativt

Negativt

59% HAR ET POSITIVT ELLER 

OVERVEJENDE POSITIVT INDTRYK AF DJ.

HVORDAN ER  D IT  OVERORDNEDE  IND TRYK  AF  D ANSK JOU RNAL ISTFORBUND

86 68 44 25 10

Medlemsrelationen

1% har svaret ‘Ved ikke’.

Grafen viser resultatet for 

spørgsmålet om, hvordan 

medlemmets overordnede indtryk er 

af Dansk Journalistforbund.

Resultatet viser, at 59% har et 

positivt eller overvejende positivt 

indtryk. Det ses desuden, at de 27%, 

der har en neutral opfattelse af jer, 

har en forholdsvis lav score på 

Medlemsrelationen.

Hvad kan i gøre, for at ændre 

perceptionen for de 27%?
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56
[-1]

55
[0]

56
[-3] 50

[-2]

69 71
67

Interessevaretagelse Dansk Journalistforbund
forstår de udfordringer,

medlemmerne står overfor i
arbejdslivet

Dansk Journalistforbund
skaber gode løn- og

ansættelsesvilkår gennem
overenskomster og
individuelle aftaler

Dansk Journalistforbund
arbejder for bedre forhold

for selvstændige, løstansatte
og freelancere

Grafen viser resultatet for faktoren 

Interessevaretagelse og de 

spørgsmål, der danner faktoren. 

I står samlet set med et resultat, 

der indikerer, at det bør være et 

primært indsatsområde hos jer. 

Det giver god mening, i den 

forstand, at interessevaretagelse er 

en grundlæggende leverance for en 

medlemsorganisation som jeres. 

Analysen bekræfter således, at det 

er et ufravigeligt vilkår for jer, at i 

skal prioritere jeres evne til 

interessevaretagelse højt.

INTERESSEVARETAGELSE BØR 

VÆRE ET FOKUSOMRÅDE FOR JER.

DJ

Ennova Benchmark



30%
31%

3%

14%
11%

3%

28%

16%

5% 7% 4%

28%

Grafen viser fordelingen af hvad 

medlemmerne har vurderet som DJs

største styrke og vigtigste 

forbedringsområde.

Medlemmer, som har svaret at deres 

overordnede indtryk af DJ er positivt 

eller overvejende positivt har 

vurderet DJ’s styrker.

Medlemmer, som har svaret at deres 

overordnede indtryk af DJ er 

negativt eller overvejende negativt 

har vurderet DJ’s vigtigste 

forbedringsområde.

DE STØRSTE STYRKER OG VIGTIGSTE 

FORBEDRINGSOMRÅDER

Største styrke

Vigtigste område at forbedre

Andelene summerer ikke til 100% da der også har været mulighederne: Andet og Ved ikke.



Medlemmerne er blevet spurgt:

Forestil dig, at du er formand for 

Dansk Journalistforbund. Hvad er 

det første, du vil gøre for 

medlemmerne?

Ennova har kodet de 1034 

kommentarer efter emne. Det er 

normalt at se, at emner som 

synlighed og forbedring af vilkår er 

blandt det mest populære. Men I 

skiller jer på de store andele, der 

taler om fokus på mindre grupper 

samt håndtering af forskelligheder 

mellem fagene.

Der vises top-6 emner.

MEDLEMMERNES FORSLAG TIL HVAD, DE 

VILLE HAVE FOKUS PÅ SOM FORMAND.

22%
Fokusere mere på de mindre 

grupper (f.eks. freelancere 

og ikke-journalister).

14%
Forskelligheder mellem 

medlemmer fra forskellige 

fag.

20%
Arbejde for at forbedre 

medlemmernes løn- og 

arbejdsvilkår.

6%
Sænke kontingentet, så det 

bliver billigere at være 

medlem.

18%
Være mere synlig. Både i den 

offentlige debat og ved at 

møde medlemmerne oftere.

5%
Skabe ro i organisationen og 

være mere gennemsigtige.



Copyright © by Ennova

OFFENTLIG DAGSORDEN



53
[+2]

52
[+3]

55
[+2]

66 65
68

Offentlig Dagsorden Dansk Journalistforbund påvirker den
politiske dagsorden i den rigtige

retning

Dansk Journalistforbund bidrager med
fakta og viden i den offentlige debat

Grafen viser resultatet for faktoren 

Offentlig Dagsorden og de to 

spørgsmål, der danner faktoren. 

I står med et resultat, der viser en 

flot fremgang på 3 indekspoint.

Offentligt Dagsorden betyder ikke 

meget for medlemmernes samlede 

opfattelse af jer (se effektanalysen 

tidligere i rapporten). Hvis I selv 

havde en anderledes forventning og 

ønske, bør i overveje et initiativ 

her, der kan få medlemmerne til at 

se større værdi i det arbejde, i 

udfører her.

OFFENTLIGT DAGSORDEN ER I 

FREMGANG FRA ET LAVT NIVEAU.

DJ

Ennova Benchmark
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Kommunikation Dansk Journalistforbunds
kommunikation er klar og tydelig

Dansk Journalistforbunds
kommunikation er relevant for mig

Grafen viser resultatet for faktoren 

Kommunikation og de to spørgsmål, 

der danner faktoren. 

I står med et resultat, der viser en 

flot fremgang på 3 indekspoint. Det 

handler især om, at i er blevet 

markant bedre på at sikre klar og 

tydelig kommunikation.

Det er fortsat et område, hvor i skal 

op på et højere niveau – det kan dog 

godt handle om at fortsætte med 

det i allerede gør – det kan tage tid, 

før at den fulde effekt viser sig.

FASTHOLD FREMGANG I 

KOMMUNIKATIONEN.

DJ

Ennova Benchmark



UDVIKLINGEN KAN VÆRE VENDT 

TIL EN POSITIV RETNING IGEN.

Figuren viser scoren på spørgsmålet 

om evne til at kommunikere klart og 

tydeligt. Spørgsmålet var med første 

gang i 2019.

Fra 2019 til 2020 falder vurderingen. 

I 2022 ser udviklingen ud til at være 

vendt til et niveau bedre end i 2019.

58
54

62

2019 2020 2022

U D V IKL ING I  EVNE  T IL  AT  KOM M UNIKERE  KL ART OG  TYD EL IGT
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57

63

Fællesskab Dansk Journalistforbund bidrager til et
godt socialt fællesskab for mig og
andre medlemmer (Eksempelvis

møder, arrangementer og aktiviteter)

Mit medlemskab af Dansk
Journalistforbund giver mig adgang til

et attraktivt fagligt fælleskab

Grafen viser resultatet for faktoren 

Fællesskab og de to spørgsmål, der 

danner faktoren. 

I har desværre en tydelig 

tilbagegang på 8 indekspoint i 

vurderingen af, om medlemskab 

giver adgang til et attraktivt fagligt 

fællesskab.

OPLEVELSEN AF FAGLIGT 

FÆLLESSKAB GÅR TILBAGE.

DJ

Ennova Benchmark



MEDLEMMERNE EFTERSPØRGER SPECIELT FORBEDRINGER 

OMKRING DET PRAKTISKE, FX PLACERING.

Figuren viser kommentaranalyse på 

spørgsmålet:

Hvordan kan Dansk 

Journalistforbund bidrage til, at 

flere får lyst til at deltage i det 

faglige arbejde eller i 

arrangementer, kurser og andre 

events?

Der er 558 kommentarer. Analysen 

viser, at det primært handler om 

praktiske udfordringer (især 

placering) samt konkret indhold. 

Men relevans i forhold til 

journalister, freelancerstatus og 

andre mindre grupper fylder også 

meget.

KEND SKAB  OG  VU RDER ING AF  M ED LEMST ILBUD

23% 23%

17%
16%

6%
3%

16%

Have mere fokus
lokalt/bedre adgang

til kurser

Sikre at
arrangementer er

mere fagligt
relevante

Fokusere på mindre
grupper (herunder

f.eks. freelancere og
ikke-journalister)

Være mere synlig og
markedsfør
tydeligere

Pris Ønsker ikke
fællesskabet/ikke

deres opgave

Andet

KOM M ENTARANALYSE
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Rådgivning Dansk Journalistforbund tilbyder
fagligt kompetent rådgivning

Dansk Journalistforbunds rådgivere er
venlige og imødekommende

Grafen viser resultatet for faktoren 

Rådgivning og de to spørgsmål, der 

danner faktoren. 

I vurderes forholdsvis godt på, 

hvorvidt rådgivere fremstår venlige 

og imødekommende.

I har dog behov for at undersøge, 

hvordan medlemmernes oplevelse af 

faglig kompetence i rådgivningen 

kan løftes. Det er vigtigt at 

understrege, at resultatet skal ses i 

sammenhæng med faktoren 

Interessevaretagelse. Når det ikke 

vurderes godt, ser vi ofte, at det går 

udover den oplevede faglige 

kompetence i rådgivningen.

BEHOV FOR LØFT I OPLEVET 

KOMPETENCE I RÅDGIVNINGEN?

DJ

Ennova Benchmark



DET ER VIGTIGT MED EN NUANCERET LÆSNING AF 

RESULTATET FOR KOMPETENCE I RÅDGIVNINGEN.

59% af medlemmerne har et positivt 

indtryk af DJ, som angivet tidligere i 

rapporten. Adspurgt synes denne 

gruppe, at jeres største styrke netop 

er rådgivningen.

Den gruppe, der fylder 18% af 

medlemmerne, vurderer kvaliteten 

af kompetencen i rådgivningen 

meget højt. Det er derfor vigtigt at 

forstå, at det overordnede resultat 

dækker over en meget stor variation 

og, at det er mere sandsynligt, at et 

medlem er tilfredshed med 

kompetencen i rådgivningen fremfor 

utilfreds.

3284

Dansk Journalistforbund tilbyder 

fagligt kompetent rådgivning

Dansk Journalistforbund tilbyder 

fagligt kompetent rådgivning

1 8 % SER  RÅDGIVN ING SOM  

STØRSTE  STYRKE

7 %  SER  RÅDGIVN ING,  SOM  D ER  

HVOR I  SKAL  BL IVE  BED RE



Grafen viser resultatet for de to 

spørgsmål om rådgivning fordelt på 

om medlemmet har modtaget 

personlig rådgivning indenfor 12 

måneder og om medlemmet har 

været i kontakt med DJ. 

De medlemmer, som har modtaget 

rådgivning scorer signifikant højere 

på end de resterende medlemmer.

Udviklingen skal således ses i lyset 

af praktisk erfaring med jeres 

rådgivning.

DET ER NÅR MAN MØDER JER FLERE 

GANGE, AT MAN MÆRKER FORSKELLEN.

69
65

61

81 79
74

Ja, flere gange Ja, en gang Nej

Har du inden for det seneste år været i kontrakt med Dansk Journalistforbund? 6% svarede ‘Husker ikke’.

Har du modtaget rådgivning eller vejledning fra Dansk Journalistforbund inden for det seneste år? 2% svarede ‘Husker ikke’.

17% 24% 57%

Kompetence i rådgivningen

Venlig og imødekommende

M ODTAGET  RÅDGIVN ING VS .  OPLEVELSEN  AF  RÅDGIVNINGEN

%- andel af svar i kategorien 



Grafen viser resultatet for 

Medlemsrelationen fordelt på om 

medlemmet har været i kontakt 

med DJ. 

De medlemmer, som har været i 

kontakt med DJ flere gange indenfor 

12 måneder scorer signifikant højere 

på medlemsrelationen end de 

resterende medlemmer. Men det ses 

samtidigt, at medlemmerne generelt 

er tilfredse med selve oplevelsen af 

at være i kontakt med jer.

DET ER NÅR MAN MØDER JER FLERE 

GANGE, AT MAN MÆRKER FORSKELLEN.

74 73

62

56 55

Ja, flere gange Ja, en gang Nej

Har du inden for det seneste år været i kontrakt med Dansk Journalistforbund? 5% svarede ‘Husker ikke’.

22% 26% 46%

Oplevelses af at være i kontakt med DJ

Medlemsrelationen

VÆRET I  KONTAKT M ED  JER  IND ENFOR D ET  SENESTE  ÅR

%- andel af svar i kategorien 
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Tilgængelighed Det er nemt at komme i kontakt med Dansk
Journalistforbund

Grafen viser resultatet for faktoren 

Tilgængelighed og det ene 

spørgsmål, der danner faktoren. 

I falder 3 indekspoint, hvilket i bør 

være opmærksomme på. Vi ser 

normalt, at Tilgængelighed opfører 

sig som en hygiejne-faktor – det vil 

sige, når først det er på niveau med 

benchmark, påvirker yderligere 

stigninger i vurderingen af 

Tilgængelighed ikke den samlede 

tilfredshed. Dette bekræftes også af 

den lave påvirkning på 

medlemsrelationen som fremgår af 

effektanalysen.

TILGÆNGELIGHED FORTSAT I ORDEN, 

MEN VÆR OPMÆRKSOM PÅ RETNING.

DJ

Ennova Benchmark



30%

9% 8%

15%

38%

Bedre oplysning om
DJ's tilbud

Ændrede
åbningstider

Øget selvbetjening Andet Ved ikke

TILGÆNGELIGHED KAN IFØLGE MEDLEMMERNE LØFTES 

GENNEM BEDRE OPLYSNING OM JERES TILBUD.

HVORDAN SYNES  D U ,  AT  D ANSK JOU RNAL ISTFORBUND

KAN  FORBEDRE  S IN  T IL GÆNGEL IGHED?

Grafen viser resultatet, hvor 

medlemmerne synes, at 

tilgængeligheden kan forbedres.

Det er kun medlemmer, der har 

svaret lavt på om, ”det er nemt at 

komme i kontakt med Dansk 

Journalistforbund”, der har fået 

spørgsmålet.

30% svarer, at det handler om bedre 

oplysning om de tilbud, i har til 

medlemmerne. En forbedring her vil 

sandsynligvis også forbedre den 

samlede oplevelse af værdi af 

medlemskabet, hvor i vurderes 

forholdsvis lavt; se første afsnit af 

rapporten.
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Medlemstilbud Jeg er tilfreds med Dansk Journalistforbunds kontante
medlemsfordele (forsikringer, bank, pensionsordning,

helbredssikring, rabatordninger mv.)

Grafen viser resultatet for faktoren 

Medlemstilbud og det ene 

spørgsmål, der danner faktoren. 

Resultat er en tilbagegang på tre 

indekspoint.

Medlemstilbud har mindre betydning 

for medlemmernes samlede 

opfattelse af jer (se effektanalysen 

tidligere i rapporten). Vi ser dog, at 

i fagforeninger, hvor der besluttes 

kraftigt nedprioriteret, reagerer 

medlemmerne negativt.

TILBAGEGANG I VURDERING 

AF MEDLEMSTILBUD.

DJ

Ennova Benchmark



KENDSKABET TIL MEDLEMSTILBUD ER FALDET GENNEM 

ÅRENE. COVID-19 KAN VÆRE EN DEL AF ÅRSAGEN.

Figuren viser udviklingen i kendskab 

til Medlemstilbud siden 2019. Der 

ses en faldende tendens.

Den faldende vurdering bør derfor 

ses i lyset af faldende brug af 

tilbuddene.

Under Covid-19 har vi hos Ennova 

generelt set, at medlemmerne i 

fagforeninger vurderer 

medlemstilbud lavere, fordi de har 

haft mindre lejlighed til at bruge 

dem – eksempelvis ferielejligheder.

KEND SKAB  OG  VU RDER ING AF  M ED LEMST ILBUD

15%

65%

20%

13%

64%

23%

11%

59%

30%

Ja, godt kendskab Ja, kendskab til nogle men ikke alle
tilbud

Intet eller begrænset kendskab

2020

2019

2022
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Faglig Udvikling Dansk Journalistforbund
arbejder for, at

medlemmerne får
kompetenceudvikling

gennem efter- og
videreuddannelse

Dansk Journalistforbund
tilbyder kurser,

arrangementer og
temamøder, som er
relevante for mig

Dansk Journalistforbund
tilbyder rådgivning og

værktøjer, som er relevante
for min karriere og faglige

udvikling

Grafen viser resultatet for faktoren 

Faglig Udvikling og de tre spørgsmål, 

der danner faktoren. 

I står samlet set med et lavere 

resultat end ved seneste måling i 

2020, hvilket især handler om en 

ændret opfattelse af, om der 

tilbydes kompetenceudvikling 

gennem efter- og videreuddannelse.

Vi har gennem Covid-19 perioden 

generelt set mange fagforeninger, 

der falder i vurderingen her – blandt 

andet fordi det har været sværere 

at komme på kursus eller at digitale 

kurser ikke opleves ligeså gode.

TILBAGEGANG I 

FAGLIG UDVIKLING

DJ

Ennova Benchmark
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BAGGRUND



FORSKEL I TILFREDSHED 

FOR M/K ER NORMALT.

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på køn.

Forskellen i vurdering mellem mænd 

og kvinder, er på niveau med det vi 

normalt ser. Kvinder i kunde- og 

medlemstilfredshedsstudier svarer i 

gennemsnit højere på skalaen end 

mænd.

Vi har ikke nogen entydig forklaring 

herfor, men kan blot konstatere, at 

billedet gentager sig i de langt de 

fleste målinger.

5559

MedlemsrelationenMedlemsrelationen

KV INDER  5 2 % M ÆND 4 8 %



ALDER HAR FORMENTLIG MINDRE 

BETYDNING, END TALLENE VISER.

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på 

aldersgrupper.

Det er normal at se, at dem som er 

midt i livet er lidt mindre tilfredse 

end de unge og de ældre – altså ser 

vi på tværs af tilfredshedsstudier 

(medlems-, kunde- og 

medarbejdertilfredshed) oftest en 

svag u-kurve. Tendensen synes også 

at være her. Så vær forsigtig med at 

konkludere, at I er relativt bedre til 

unge og ældre end dem midt i 

mellem.

53 51
56

62
68

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller
derover

M ED LEMSRELAT IONEN &  AL DER



RESULTATET ER STIGENDE MED ANCIENNITET, MEN 

DET VIL VÆRE DELVIST I KRAFT AF ALDERSEFFEKTEN.

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på 

anciennitetssgrupper.

Det er normal at se, at der en 

‘honey-moon’-effekt, hvor man er 

mest tilfreds i starten, der ses et 

fald og overtid stiger tilfredsheden 

igen. Det ses eksempelvis også ofte i 

kunde- og medarbejderanalyser. Så 

dette billede er normalt – og 

påvirkes specielt for en fagforening 

også af alder, da mange vil være 

medlem gennem hele arbejdslivet.

62

54 54
58

0 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år 10 år eller mere

M ED LEMSRELAT IONEN &  ANC IENN ITET



6370

M ED LEMSRELAT IONEN M ED LEMSRELAT IONEN

57

M ED LEMSRELAT IONEN

Ordinære medlemmer Tillidshverv Studerende

TILLIDSHVERV HAR EN BETYDELIGT 

STÆRKERE MEDLEMSRELATION

Figuren viser scoren på 

Medlemsrelationen fordelt på de tre 

medlemsgrupper ordinære 

medlemmer, tillidshverv og 

studerende.

Resultaterne for tillidshverv og 

studerende indgår ikke i det 

samlede resultat. Men her vises 

resultatet for de to grupper. Det er 

normalt, at studerende er mere 

positive. Det samme gælder for 

tillidshverv.
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NPS



"Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS and the NPS-related emoticons are registered trademarks of 

Bain & Company, Inc., Fred Reichheld and Satmetrix Systems, Inc."

Jeg vil anbefale Dansk 
Journalistforbund til andre?

D ETRACTORS

Svarede 1 - 6

P ASS IVES

Svarede 7 - 8

P ROMOTERS

Svarede 9 - 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SÅDAN BEREGNES NPS.

NPS, Net Promoter Score, er verdens 

mest udbredte KPI for 

kundeoplevelser. Det er opfundet af 

Fred Reichheld, der kort sagt kan 

beskrives som en 

loyalitetsevangelist.

NPS er andelen af Promoters

fratrukket andelen af Detractors. 

Det giver en score på -100 til 100.

NPS har en væsentlig styrke i sin 

udbredelse, men kan være volatil i 

kraft af beregningsmetoden.



2 UD AF 10 ER ‘PROMOTERS’. DYRK DEM TIL 

AT FORSTÅ, HVOR JERES STYRKER LIGGER.

22%

Andel

P ROMOTERS

32%

Andel

P ASS IVES

46%

Andel

D ETRACTORS

Figuren viser jeres andel af 

Promoters, Passives og Detractors.

Sammenholdt med benchmark har i 

cirka halvt så mange Promoters som 

fagforeninger har i gennemsnit.

Ren praktisk kan i arbejde ud fra, at 

jeres medlemmer i et vist omfang 

aktivt anbefaler medlemskab og 

jeres tilbud til andre. Eksterne 

studier viser, at cirka hver anden 

Promoter aktivt anbefaler til andre.

32%26% 42%

Ennova Benchmark



ET NIVEAU FOR NPS, DER INDIKERER FOR 

LAV LOYALITET HOS JERES MEDLEMMER.

-24

NPS

SCORE  2 022

0

16

NPS

ENNOVA BENCHMARK

0

En NPS på -24 er et resultat, der 

indikerer en for lav grad af loyalitet.

Selvom NPS i sit spørgsmål handler 

om anbefaling, er Fred Reichhelds 

mening med NPS at have den bedst 

mulige metrik for loyalitet.

NPS er ikke det perfekte KPI for 

kunde- og medlemsoplevelser, men i 

kraft af sin enorme udbredelse 

relevant at kende.



FOR DETRACTORS HANDLER DET SPECIELT OM 

INTERESSEVARETAGELSE OG OFFENTLIG DAGSORDEN.

48

37
42 39

44

56

64

30

39

74
67 64 62 63

77 78

55
60

87
80 79 77 75

89 88

71 73

Promoter
Passives

Detractors

D R IVER  SCORES  FORDELT P Å  NP S  SEGM ENTER

Det er naturligt, at der forskel i 

vurdering af de ni faktorer på tværs 

af de tre NPS-segmenter.

Det interessante er, hvor forskellen 

er størst. Når vi ser på, hvor 

uenigheden mellem Promoters og 

Detractors er størst, handler det på 

driver-niveau specielt om Image, 

Interessevaretagelse og Fællesskab.
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