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Ledelseskvalitet 

 

Baggrund 
Ledelseskommissionen ønsker at belyse offentlig ledelse fra mange forskellige vinkler for at kunne 

skabe et solidt grundlag for at fremkomme med en række anbefalinger, der kan styrke offentlig 

ledelse. Derfor har Ledelseskommission bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

(NFA) om at bidrage med viden omkring ledelseskvalitet ud fra en arbejdsmiljøvinkel målt ved 

medarbejdernes oplevede ledelseskvalitet. 

 

Ledelseskommissionen ønsker dels at vide, om der er forskelle på medarbejdernes oplevede 

ledelseskvalitet i den offentlige og den private sektor, og dels hvordan medarbejderne inden for den 

offentlige sektors forskellige fagområder oplever ledelseskvaliteten.  

 

Til læsningen af NFA’s bidrag er det vigtigt at bemærke, at der ikke en direkte overensstemmelse 

mellem NFA’s definition af ledelseskvalitet og Ledelseskommissionens definition. 

Ledelseskommissionen forstår ”god ledelse” og dermed ”ledelseskvalitet” som det at skabe 

resultater via og sammen med andre til gavn for borgerne. NFA’s definition af ledelseskvalitet er 

bygget op omkring medarbejdernes oplevede kvalitet af ledelsen, hvilket i højere grad kan betegnes 

som et arbejdsmiljø- og medarbejdertrivselsperspektiv.  

 

Nærværende notat baserer sig på resultater fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og 

Helbred i Danmark’, hvor NFA i 2012, 2014 og 2016 har sendt spørgeskemaer til mindst 50.000 

personer. Spørgeskemaet adresserer arbejdsmiljø og helbred i bred forstand – herunder 

ledelseskvalitet. 

 

Resume 
På baggrund af analyser fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’, 

finder NFA statistisk signifikante, men relativt små forskelle på ledelseskvaliteten i den offentlige 

og den private sektor. Det fremgår med andre ord, at ledelseskvaliteten er marginalt højere i den 

private sektor end i den offentlige sektor. Denne forskel mindskes men forsvinder ikke, når der 

foretages analyser, der justerer for køn, alder og branche. Dette gælder såvel for et samlet indeks for 

lønmodtagernes oplevede ledelseskvalitet samt for tre enkeltstående mål for hhv. medinddragelse, 

anerkendelse og visionsledelse. Forskellen er størst for målet for visionsledelse.  

 

Begrebet ledelseskvalitet  
Ledelseskvalitet handler om den rolle, som den nærmeste leder påtager sig overfor sine 

medarbejdere, og hvorvidt han eller hun understøtter sine medarbejdere i udførelsen af arbejdet. Der 

er flere centrale elementer i kvaliteten af ledelse bl.a. graden af involvering, feedback, anerkendelse, 

hjælp og støtte, klare mål i arbejdet samt tillid i relationen med medarbejderne.  
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Viden om, hvorvidt ledelse påvirker helbredet er fortsat uklar. Enkelte studier viser en 

sammenhæng mellem dårlig ledelse og helbredsudfald, mens andre studier ikke finder 

sammenhæng
i
 
ii
 
iii

 
iv

.    

 

Generelt oplever lønmodtagerne en forholdsvis høj gennemsnitlig ledelseskvalitet, forstået således, 

at de især oplever, at de har tilstrækkelige beføjelser i forhold til ansvar, og at de stoler på 

udmeldinger fra ledelsen og oplever en forholdsvis høj grad af hjælp og støtte (AH2016). 

 

Måling af ledelseskvalitet i AH-undersøgelserne 
I ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ indgår otte spørgsmål om ledelseskvalitet. De afspejler flere 

elementer af ledelseskvalitet og lyder:  

 

1. Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde?  

2. Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (ris og ros) for dit arbejde?   

3. Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 

4. Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder?  

5. Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de 

betyder for dine opgaver?  

6. Hvor ofte har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde?   

7. Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling? 

8. Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 

 

Svarmulighederne er: ’Aldrig’ (1), ’Sjældent’ (2), ’Sommetider’ (3), ’Ofte’ (4) og ’Altid’ (5) eller 

’Har ingen leder’ (6). Deltagere, der har svaret ‘Har ingen leder’ er ikke inkluderet i beregningerne.  

 

Tilsammen udgør de otte spørgsmål et samlet indeks for ledelseskvalitet, udregnet som et 

gennemsnit af de otte udsagn. Dette indeks afrapporteres i de primære analyser, foruden tre af de 

otte items, som udgør proximale mål for henholdsvis medinddragelse (spørgsmål 1), anerkendelse 

(spørgsmål 3) og visionsledelse (spørgsmål 5). 

 

Resultater for medinddragelse -, anerkendelse - og visionsledelse muliggør en perspektivering af 

NFAs medarbejderresultater med Ledelseskommissionens resultater fra egen undersøgelse af 

ledernes vurdering af egen adfærd/ledelseskvalitet. Her skal naturligvis tages det forbehold, at de to 

undersøgelsers formål er forskelligt og at NFAs måling af ledelseskvalitet ikke kan sammenlignes 

en til en med Ledelseskommissionens egne undersøgelser.  

 

Generelt om niveauet af ledelseskvalitet blandt lønmodtagere 
Lønmodtagere i aldersgruppen 18-24 år oplever en særlig høj grad af ledelseskvalitet på flere men 

ikke på alle elementer af ledelseskvalitet. Analyser har generelt vist, at chauffører, politi- og 

fængselsbetjente samt ansatte i nærings- og nydelsesmiddelindustrien oplever ringest 

ledelseskvalitet. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at man i visse brancher og 

job kan have særlig brug for ledelsesmæssig støtte og feedback og dermed høj ledelseskvalitet. Det 

gælder fx i forbindelse med arbejde, hvor forventningerne til arbejdsindsatsen ikke udspringer klart 

af arbejdets karakter, herunder i arbejde med mennesker (pleje, omsorg og behandling). 

 

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst, var det gennemsnitlige niveau for 

ledelseskvalitet i 2016 på 3,43. Det svarer til, at der ud fra en gennemsnitlig betragtning bliver 

svaret, at man oplever en god ledelseskvalitet ’sommetider’/’ofte’. 
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Jf. Figur 1 er niveauet for den gennemsnitlige ledelseskvalitet i øvrigt uændret fra 2012-2016.  

 

Supplerende analyser som justerer resultaterne for køn og alder, dvs. sikrer, at resultaterne ikke 

skyldes forskelle i alder og køn i stikprøverne, har vist samme niveauer i den gennemsnitlige 

ledelseskvalitet for perioden.  

 

 
Figur 1: Ujusterede estimater for den gennemsnitlige ledelseskvalitet i årene 2012, 2014 og 2016 

(score fra 1 ~ ’Aldrig’ (dårligst) til 5 ~ ’Altid’ (bedst)) 

 
 
Niveauet i sektorer 2016 og udviklingen i sektorer 2012-2016 

Samlet indeks for ledelseskvalitet 

Resultater fra den seneste nationale undersøgelse ved NFA i 2016 viser, at den oplevede 

ledelseskvalitet ud fra en helhedsbetragtning (gennemsnitligt indeks), er højere blandt ansatte i det 

private sammenlignet med ansatte i den offentlige sektor. Af figur 2 fremgår det, at den 

gennemsnitlige score for ledelseskvalitet i den offentlige sektor var 3,36 [sikkerhedsinterval: 3,34 - 

3,38] i 2016 mod 3,47 [sikkerhedsinterval: 3,45 – 3,49] i den private sektor samme år 

(sikkerhedsintervallerne er ikke vist figuren). 

 

Forskellen i de to sektorer er signifikant, dvs. sikkerhedsintervallerne omkring scoren for 

henholdsvis det offentlige og private, overlapper ikke, hvorfor forskellen højest sandsynligt ikke 

skyldes tilfældighed. Justeret for køn, alder og branche mindskes forskellen mellem de to sektorer – 

men den er fortsat signifikant selvom der justeres for branche samt køn og alder. Scoren i de to 

sektorer er tæt på uændret fra 2012-2016, dog ses en lille stigning i den gennemsnitlige 

ledelseskvalitet i den private sektor og et lille fald i den offentlige sektor.  

 

Den gennemsnitlige score i de to brancher i perioden 2012-2016 vises i tabel 1.     

 

3,40 3,41 
3,43 
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År 
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Figur 2: Ændringer i den gennemsnitlige ledelseskvalitet for perioden 2012-2016, fordelt på de to 

sektorer (score fra 1 ~ ’Aldrig’ (dårligst) til 5 ~ ’Altid’ (bedst)) 

 

Medinddragelse 

Svarfordeling 

I alt svarer 15,9 % af de offentligt ansatte lønmodtagere i 2016, at de ’ofte’ oplever, at lederen 

involverer dem i tilrettelæggelsen af deres arbejde. Det er noget mindre end blandt de privatansatte, 

hvor 19,4 % svarer dette (jf. figur 3). Der er endvidere en lidt større andel af de offentligt ansatte, 

der ’sjældent’ eller ’sommetider’ oplever at blive inddraget. 

 

 

 
Figur 3: Svarfordelingen for spørgsmålet ”Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i 

tilrettelæggelsen af dit arbejde?” i 2016 
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Udviklingen i sektorer 

Figur 4 viser, at medinddragelse i den offentlige sektor var 3,12 [sikkerhedsinterval: 3,09 - 3,15] i 

2016 mod 3,27 [sikkerhedsinterval: 3,24 – 3,30] i den private sektor samme år 

(sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således 

signifikant forskellig i 2016. I øvrigt er scoren for medinddragelse i de to sektorer tæt på uændret i 

perioden (se også tabel 1). 

 

Justeret for køn, alder og branche bliver forskellen mellem de to sektorer lidt mindre i 2016. Dog 

fortsat signifikant forskellig. 

 

 
Figur 4: Ændringer i medinddragelse for perioden 2012-2016, fordelt på de to sektorer 

 

Anerkendelse 

Svarfordeling  

Figur 5 nedenfor viser, at flest privatansatte svarer, at de ’altid’ oplever anerkendelse og 

påskønnelse fra ledelsen. Det gælder også andelen af privatansatte, der ’ofte’ oplever anerkendelse 

og påskønnelse (jf. figur 3). Andelen af lønmodtagere, der svarer, at de aldrig oplever anerkendelse 

og påskønnelse af ledelsen er stort set den samme i det private og det offentlige.  
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Figur 5: Svarfordelingen for spørgsmålet ”Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af 

ledelsen?” i 2016  

 

 

Udviklingen i sektorer 

Figur 6 viser, at anerkendelse i den offentlige sektor var 3,21 [sikkerhedsinterval: 3,18 - 3,24] i 

2016 mod 3,34 [sikkerhedsinterval: 3,32 – 3,37] i den private sektor samme år 

(sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således 

signifikant forskellig i 2016. Scoren for anerkendelse i den private sektor er tæt på uændret i 

perioden, hvorimod scoren for den offentlige sektor er faldet fra 3,27 i 2012 til 3,21 i 2016 (se også 

tabel 1). Justeret for køn, alder og branche er der også forskel mellem de to sektorer.  

 

 
Figur 6: Ændringer i anerkendelse for perioden 2012-2016, fordelt på de to sektorer  
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Visionsledelse 

Svarfordeling  

Figur 7 viser, at flest privatansatte oplever altid at få forklaret mål og opgaver. Således svarer 18,6 

% at de altid oplever dette mens 12,8 % af de offentligt ansatte svarer dette (jf. figur 4). 

 

 

 
Figur 7: Svarfordelingen for spørgsmålet ”Hvor ofte ... forklarer din nærmeste leder dig 

virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver?” i 2016 

 

 

Udviklingen i sektorer 

Figur 8 viser, at visionsledelse i den offentlige sektor var 3,28 [sikkerhedsinterval: 3,26 - 3,31] i 

2016 mod 3,41 [sikkerhedsinterval: 3,39 – 3,44] i den private sektor samme år 

(sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således 

signifikant forskellig i 2016 og den største forskel mellem de to sektorer ud af de tre typer ledelse.  

 

Scoren for visionsledelse i den private sektor er steget i perioden, fra 3,31 i 2012 til 3,41 i 2016. 

Scoren for visionsledelse i den offentlige sektor er tæt på uændret, hvorfor der ses en svag øgning i 

forskellen mellem de to sektorer for perioden (se også tabel 1). 

 

Justeret for køn, alder og branche bliver forskellen mellem de to sektorer lidt mindre i 2016, men 

fortsat signifikant forskellig. 

 

18,6% 

12,8% 

31,7% 

31,4% 

28,2% 

32,8% 

15,3% 

17,5% 

6,2% 

5,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privat

Offentlig

1: Altid 2: Ofte 3: Sommetider 4: Sjældent 5: Aldrig



 

Side 8 af 10 

 

 
Figur 2: Ændringer i visionsledelse for perioden 2012-2016, fordelt på de to sektorer  

 

 

 

 

 

Brancheforskelle 
Den marginale forskel på den oplevede ledelseskvalitet i det offentlige og det private kan ikke alene 

forklares af den køns- eller aldersmæssige sammensætning samt brancheforskelle i de to sektorer. 

Sagt med andre ord skyldes forskellene altså ikke alene, at medarbejderne er i den offentlige sektor 

har en anden kønssammensætning, en anden alder eller at den offentlige sektors 

opgavesammensætning er anderledes end i den private sektor. Selv når man tager disse forhold ud 

af ligningen og laver en ensartet sammenligning mellem sektorerne, er ledelseskvaliteten i den 

private sektor marginalt højere. Det kan dog være relevant at gå skridtet videre og sammenligne 

brancherne i den offentlige og private sektor for at se, om der er brancher, hvor der er en særligt stor 

forskel.  

 

I det nedenstående redegøres der for graden af oplevet ledelseskvalitet i ni brancher. Tallene 

fremstilles for hhv. offentligt ansatte og privatansatte. Brancherne er konstrueret på baggrund af 

Dansk Branchekode. 

 

De fire tabeller viser, at der generelt er en lille forskel på den oplevede ledelseskvalitet i de to 

sektorer for ens brancher. Dette skal dog, modsat de køns-, alders- og branchejusterede analyser 

nævnt i tidligere afsnit, tages med et vist forhold. I flere af branchegrupperne er der fx meget få 

respondenter i den private sektor og der er ikke foretaget en statistisk test. Styrken ved 

branchesammenligningerne ligger særligt i, at man sammenligner, hvordan medarbejdere med 

ensartede opgaver oplever ledelseskvaliteten i den offentlige og private sektor. 
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Samlet indeks for ledelseskvalitet 

Tabel 2 viser, at den højeste grad af ledelseskvalitet opleves i dagtilbuddene, mens der indenfor 

grundskole samt ældre opleves den laveste grad af ledelseskvalitet. Brancheforskellene er dog 

relativt små indenfor begge sektorer.  

 

 
Tabel 2: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt på en skala bestående af otte spørgsmål for hhv. 

offentligt- og privatansatte fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred 2016.  

 

 

Medinddragelse 

Tabel 3 viser ligeledes marginale forskelle mellem brancher i begge sektorer. I det offentlige 

oplever dagtilbud den største grad af medinddragelse fra ledelsen mens grundskole og ældre oplever 

den laveste grad af medinddragelse  

 

 
Tabel 3: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved medinddragelse for hhv. offentligt- og 

privatansatte fordelt på branche, baseret på Arbejdsmiljø og Helbred 2016.  

 

Anerkendelse 

Tabel 4 nedenfor viser en lidt større spredning mellem brancherne. Størst ledelsesmæssig 

anerkendelse opleves i dagtilbuddene, mens den laveste grad af anerkendelse og påskønnelse 

opleves indenfor forsvar og politiet.  

 

Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer 

1366 1 Grundskole 3,27 3,39 1 Grundskole 280

1258 2 Dagtilbud 3,57 3,75 2 Dagtilbud 35

1494 3 Ungdoms- og videruddannelse 3,32 3,51 3 Ungdoms- og videruddannelse 519

2144 4 Sundhed og psykiatri 3,33 3,60 4 Sundhed og psykiatri 441

1241 5 Ældre 3,27 3,46 5 Ældre 71

1262 6 Arbejdsmarked og social 3,35 3,58 6 Arbejdsmarked og social 300

663 7 Forsvar og politi 3,29 3,26 7 Forsvar og politi 142

1963 8 Teknik, kultur og øvrige 3,34 3,43 8 Teknik, kultur og øvrige 12728

1264 9 Generel off, adm, 3,45 3,57 9 Generel off, adm, 3780

Offenligt ansatte Privatansatte

Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer 

1361 1 Grundskole 2,99 3,27 1 Grundskole 270

1247 2 Dagtilbud 3,30 3,82 2 Dagtilbud 32

1467 3 Ungdoms- og videruddannelse 3,13 3,26 3 Ungdoms- og videruddannelse 504

2136 4 Sundhed og psykiatri 3,10 3,34 4 Sundhed og psykiatri 423

1229 5 Ældre 2,99 3,29 5 Ældre 70

1254 6 Arbejdsmarked og social 3,10 3,53 6 Arbejdsmarked og social 292

657 7 Forsvar og politi 3,20 2,93 7 Forsvar og politi 141

1925 8 Teknik, kultur og øvrige 3,10 3,25 8 Teknik, kultur og øvrige 12455

1246 9 Generel off, adm, 3,25 3,31 9 Generel off, adm, 3682

Offenligt ansatte Privatansatte

N/A 

N/A 
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Tabel 4: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved anerkendelse for hhv. offentligt- og privatansatte 

fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred 2016.  

 

 

Visionsledelse 

Tabel 5 viser, at medarbejderne i dagtilbuddene oplever den største grad af visionsledelse mens man 

i de to undervisningsbrancher - grundskole og ungdomsuddannelser oplever den laveste grad af 

visionsledelse.  

 

 
Tabel 5: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved visionsledelse for hhv. offentligt- og privatansatte 

fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred 2016.  

 

                                                 
i
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iii
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Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer 

1362 1 Grundskole 3,21 3,23 1 Grundskole 272

1254 2 Dagtilbud 3,46 3,57 2 Dagtilbud 33

1485 3 Ungdoms- og videruddannelse 3,18 3,44 3 Ungdoms- og videruddannelse 507

2139 4 Sundhed og psykiatri 3,14 3,55 4 Sundhed og psykiatri 426

1231 5 Ældre 3,11 3,58 5 Ældre 69

1256 6 Arbejdsmarked og social 3,16 3,59 6 Arbejdsmarked og social 293

655 7 Forsvar og politi 3,03 3,12 7 Forsvar og politi 142

1944 8 Teknik, kultur og øvrige 3,25 3,30 8 Teknik, kultur og øvrige 12568

1251 9 Generel off, adm, 3,28 3,44 9 Generel off, adm, 3703

Offenligt ansatte Privatansatte

Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer 

1361 1 Grundskole 3,18 3,22 1 Grundskole 269

1254 2 Dagtilbud 3,57 4,05 2 Dagtilbud 31

1479 3 Ungdoms- og videruddannelse 3,18 3,36 3 Ungdoms- og videruddannelse 502

2140 4 Sundhed og psykiatri 3,22 3,31 4 Sundhed og psykiatri 426

1231 5 Ældre 3,24 3,26 5 Ældre 71

1254 6 Arbejdsmarked og social 3,32 3,54 6 Arbejdsmarked og social 292

657 7 Forsvar og politi 3,29 3,27 7 Forsvar og politi 141

1932 8 Teknik, kultur og øvrige 3,30 3,37 8 Teknik, kultur og øvrige 12495

1249 9 Generel off, adm, 3,31 3,54 9 Generel off, adm, 3687

Offenligt ansatte Privatansatte

N/A 

N/A 
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