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 Side 2 

Forord og læsevejledning 

Velkommen til Ledelseskommissionens rapport om de offentlige ledere i 

Danmark 

Regeringen har bedt Ledelseskommissionen om at afdække de offentlige ledere 

og vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår, som vedrører offentlig ledelse. 

Derfor har vi identificeret de ca. 46.000 offentlige ledere og tilfældigt udtrukket 

knap hver tiende til at indgå i en stor spørgeskemaundersøgelse. Vi har blandt 

andet spurgt de offentlig ledere, hvordan de ser på lederjobbet, hvilke 

rammevilkår der begrænser dem, og hvad der motiverer dem. Vi har også spurgt 

ind til en række beskrivende forhold om de offentlige ledere som for eksempel 

deres alder, uddannelse og erfaring. 

I denne rapport præsenterer vi de samlede resultater fra undersøgelsen. 

Rapporten udgør ledernes eget syn på offentlig ledelse. Der kan være andre syn 

på offentlig ledelse, hvilket vi i vores mange andre indsatser forsøger at 

understøtte. 

Vi har opdelt rapporten efter tre centrale temaer: lederrollen, ledelsesrum og 

ledelsesudvikling. I hvert tema indgår tre kapitler, og hvert kapitel behandler 

nogle specifikke emner. Eksempelvis består temaet om ledelsesrum af tre 

kapitler: 1) samarbejde, 2) rammevilkår og styringskontekst samt 3) handlerum 

og opbakning til risici. Hvis man dykker ned i kapitlet om rammevilkår og 

styringskontekst, vil man derfor kunne læse om ledernes syn på en række emner 

såsom lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber. 

Rapporten kan læses fra ende til anden, men man kan også dykke ned i enkelte 

kapitler og læse dem uafhængigt af den samlede rapport. På næste side er en 

indholdsfortegnelse over hele rapporten. Kapitlerne i indholdsfortegnelsen 

fungerer som links, så man kan ”klikke” sig hen til det kapitel, man gerne vil læse. 

Vi indleder hele rapporten med to kapitler; et kapitel om undersøgelsen og et 

kapitel, der beskriver de offentlige ledere. 

Vi håber, at vi med rapporten bidrager med ny, brugbar og nuanceret viden om 

de offentlige ledere og offentlig ledelse i Danmark anno 2017.  

Rigtig god læselyst! 

Ledelseskommissionen, 2017 

Identitet og motivation  

Ledelsesspænd 

Ledelsesadfærd 

Samarbejde 

Rammevilkår og styringskontekst 

Handlerum og opbakning til risici 

Datainformeret ledelse 

Lederudvikling og -afvikling 

Mobilitet og deling af viden 

Lederrollen 

Ledelsesrum 

Ledelsesudvikling 



Indholdsfortegnelse: Rapporten belyser 3 temaer i 11 kapitler 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

s. 4 

s. 13 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. 



Kapitel 1: om 

denne undersøgelse 

Introduktion og kortlægning 
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Overblik over kommissionens vidensindsamling og aktiviteter 

Principskitse 

Introduktion til kommissionens arbejde og spørgeskema-
undersøgelsens rolle 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført 

For at skabe et solidt fundament for kommissionens arbejde og 

anbefalinger har kommissionen i foråret 2017 gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ledere fra alle 

dele af den offentlige sektor.  

Hvorfor en Ledelseskommission? 

Ledelseskommissionen er nedsat af regeringen for at 

understøtte bedre ledelse i hele den offentlige sektor.  

Præmissen for kommissionens arbejde er, at god ledelse gør 

en forskel. Lederens fokus på værdiskabelse for borgeren 

skaber retning, motivation og stolthed for medarbejderne og 

bedre resultater for borgerne. 

Kommissionen skal afdække gruppen af offentlige ledere, 

vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår samt komme med 

konkrete anbefalinger. 

En brik i det store puslespil 

Spørgeskemaundersøgelsen udgør blot én brik i et stort 

puslespil af aktiviteter for vidensindsamling, jf. også figuren til 

højre.  

På baggrund af de mange selvstændige aktiviteter udarbejder 

kommissionen sin endelige rapport med en række anbefalinger 

til at forbedre ledelsen i den offentlige sektor. 

Rapport: 

Anbefalinger 

Casestudier 

Forskermøde 

Prisopgave 

Topledercamp, Folkemøde og 

andre konferencer 

Spørgeskemaundersøgelse 

Stafetanalyse 

Rundrejse og øvrige møder 

Lederportrætter 

Kommissionsmedlemmernes 

egne erfaringer 

HR-undersøgelse 



Illustration. Kommissionen afdækker mange perspektiver på 
offentlig ledelse – ét af perspektiverne afdækkes i denne rapport  

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

International erfaring 

Studieture til Holland og Sverige 

Forskningsviden og -litteratur 

Forskermøde og ekspertbidrag 

Den private sektor 

Projekt med Dansk Industri 

De offentlige arbejdsgivere og topledere 

HR-undersøgelse og møder 

Inspirerende eksempler på 

offentlig ledelse  

Casestudier og lederportrætter 

De offentlige ledere selv 

Spørgeskemaundersøgelse, 

møder og stafetanalyse 

Medarbejderne i den offentlige sektor 

Det Nationale Forskningscenter for  

Arbejdsmiljø og KRIFA/GallupKantar 

De unge – fremtidens ledere 

Prisopgave 

Politikerne 

Møder etc. 

Centrum for 

kommissionens arbejde:  

offentlig ledelse 

Fed skrift: perspektiv 

Alm. skrift: metode/aktivitet 

De faglige organisationer 

Kommissionens følgegruppe 
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Spørgeskemaet er udviklet over to måneder i et bredt og 
inddragende samarbejde 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Hvornår? 

Udviklingen af spørgeskemaundersøgelsen blev igangsat 

allerede ved kommissionens nedsættelse. Selve 

spørgeskemaet og den bagvedliggende forberedelse af 

populationsgrundlag og distributionsmetode er udarbejdet over 

to måneder i foråret 2017.  

Hvordan? 

Over 40 ledere fra alle dele af den offentlige sektor og på alle 

niveauer er á tre omgange blevet inddraget i udviklingen af 

spørgeskemaet. Det er bl.a. sket til workshops og online test af 

spørgeskemaet. 

Ledernes input har været meget værdifuldt og væsentligt for at 

udvikle et spørgeskema, som kan være relevant for alle ledere 

i den offentlige sektor. Den forholdsvist lave frafaldsandel, jf. 

næste side, vidner om, at spørgeskemaets indhold har været 

tilfredsstillende.  

I spørgeskemaet anvendes såvel nyudviklede som 

forskningsvaliderede spørgsmål. Spørgeskemaets fulde ordlyd 

kan findes på www.ledelseskom.dk/aktiviteter/spoergeskema 

Hvem? 

Selve spørgeskemaet er udarbejdet af sekretariatet i 

samarbejde med professor Lotte Bøgh Andersen, lektor 

Caroline Grøn, KL, Danske Regioner og 

Moderniseringsstyrelsens analysekontor. 

Tidslinje for udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelse 

Principskitse 

15. marts 2017 

Kommissionen 

nedsættes 

4. april 2017 

Første 

kommissionsmøde 

26. april 2017 

Første 

valideringsrunde af 

spørgeskemaet: 

workshop 

23. maj 2017 

Spørgeskemaet 

udsendes 

16. juni 2017 

Spørgeskema 

lukkes, og de første 

resultater formidles 

på Folkemødet 

Efterår 2017 

Resultaterne 

offentliggøres 

11. maj 2017  

Anden valideringsrunde  

af spørgeskemaet 

17. maj 2017 

Tredje 

valideringsrunde af 

spørgeskemaet 

http://www.ledelseskom.dk/aktiviteter/spoergeskema
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Undersøgelsen har en svarprocent på 51, og stikprøven er 
udtrukket blandt alle ledere i den offentlige sektor 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Spørgeskemaet opnåede en høj svarprocent 

51 pct. af de respondenter, som modtog en invitation til 

deltagelse, har gennemført spørgeskemaet. Dette må anses 

som en høj svarprocent. Særligt taget i betragtning, at 

spørgeskemaet blev udsendt via e-boks, som ledere 

sandsynligvis bruger i mindre omfang end deres arbejdsmail. 

Den høje svarprocent kan være udtryk for stor interesse for 

kommissionens arbejde blandt de offentlige ledere. 

Besvarelser 

Antal og andele 

4.000

1.821

158

2.021

202

1.819

Komplette 

besvarelser 

Ledere Ikke ledere 

90% 

10% 51% 

Delvise 

besvarelser 

4% 

Uåbnede 

46% 

Stikprøve 

100% 

Undersøgelsen har ramt tilpas mange ikke-ledere 

10 pct. af de komplette besvarelser kom fra ikke-ledere, dvs. 

personer uden personaleledelsesansvar. Dette indikerer, at 

populationsgrundlaget for undersøgelsen har været tilpas bredt 

defineret (læs også side 10). Hvis meget få ikke-ledere havde 

svaret, kunne det betyde, at populationsgrundlaget var for 

smalt defineret, og hvis omvendt mange ikke-ledere havde 

deltaget, ville det indikere, at populationsgrundlaget var for 

bredt defineret. I stedet viser andelen på 10 pct., at 

populationsgrundlaget har været tilpas bredt defineret, og at 

stort set alle ledere i den offentlige sektor har haft chance for at 

deltage i undersøgelsen. 

 

4 pct. af det samlede antal respondenter påbegyndte deres 

besvarelse, men færdiggjorde den ikke. Dette er en relativt lille 

andel og kan ses som udtryk for, at lederne havde en positiv 

opfattelse af spørgeskemaet. 

 Anm.: Svarprocent beregnes ud fra samlet antal komplette besvarelser  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017 
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Lederne har særligt besvaret om morgenen og aftenen samt på 
dage efter udsendelse og rykkere 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Lederne har særligt besvaret spørgeskemaet om 

morgenen og om aftenen 

Lederne har været mest aktive mellem klokken 8 og 9 om 

morgenen, og igen om aftenen efter klokken 17. Det fremgår 

fx, at 9 pct. af lederne har besvaret spørgeskemaet mellem 

klokken 8 og 9. 

Tidspunkt for besvarelse af spørgeskemaet 

Klokkeslæt 

Datoer for besvarelse af spørgeskemaet 

Dato og andel 
Lederne har særligt svaret lige efter udsendelse og 

påmindelser 

Antallet af besvarelser er steget særligt meget dagen efter 

udsendelse, samt efter påmindelser er sendt ud. Det tyder på, 

at påmindelser har haft den ønskede effekt. Det fremgår 

ligeledes, at effekten af påmindelserne er faldet fra påmindelse 

til påmindelse. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

9 pct. har svaret mellem 8 og 9 

2% 
1% 

3% 2% 

0% 

30/5  

(første 

rykker) 

12/6  

(lukning) 

1% 1% 1% 

5% 

2% 2% 2% 

6/6  

(anden 

rykker) 

2% 

10% 

6% 

16% 

5% 

2% 

6% 
7% 

21% 

23/5  

(udsendelse) 

klokkeslæt 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017 
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Andel stat, i pct. Andel kommuner 

og regioner, i pct. 

Stikprøven matcher populationsgrundlaget for undersøgelsen (I) 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

25% 25% 27% 

75% 75% 73% 

Gennemførte besvarelser Population Stikprøve 

54% 55% 

Andel 

kvinder, i pct. 

54% 

Gennemsnitlig 

alder, i år 

50,2 52,4 52,0 

Sammenligning mellem population, stikprøve og gennemførte besvarelser på 

sektorfordeling, køn og alder 

Andele af total i pct., alder i år 

23%

24%

16%

67%

66%

72%

9%

9%

10% 2%

1%

1%Population 

Stikprøve 

Gennemførte 

besvarelser 

Niveau 4: Souschefer, tekniske serviceledere mv. 

Niveau 3: Ledende sygeplejersker, skoleledere mv. 

Niveau 1: Kommunal- og regionsdirektører 

Niveau 2: Forvaltningschefer mv. 

Undersøgelsens repræsentation af kommunale og regionale lederniveauer**: 

sammenligning mellem population, stikprøve og gennemførte besvarelser i 

kommuner og regioner 

Andele af total, i pct. 

Gennemførte besvarelser 

De gennemførte besvarelser matcher populationen på 

overordnet niveau. Inden for enkelte stillingsgrupper er der dog 

mindre forskelle, jf. fx nederste figur. Det laveste lederniveau i 

kommuner og regioner, souschefer, tekniske serviceledere 

mv., er svagt underrepræsenteret. 

Underrepræsentationen kan bl.a. skyldes, at mange af disse 

personer på undersøgelsestidspunktet ikke havde 

personaleansvar og derfor ikke besvarede spørgeskemaet. At 

disse personer alligevel indgår i den population, som 

stikprøven er udtrukket fra, skyldes vigtigheden af at udtrække 

stikprøven blandt alle potentielle ledere i den offentlige sektor. 

Det er bedre, at der indgår personer uden personaleansvar i 

populationen, end at der mangler ledere i populationen 

Tilvejebringelse af et populationsgrundlag 

Ved hjælp af stillingsoplysninger i centrale lønregistre er der 

identificeret en population på 46.054 personer med muligt 

personaleledelsesansvar.* 

62 pct. af lederne i populationsgrundlaget er fra kommunerne, 

25 pct. er fra staten og 13 pct. er fra regionerne. 

Udtrækning af stikprøven 

Fra populationen er der trukket en tilfældig stikprøve på 4.000 

personer med muligt personaleledelsesansvar. Alle ca. 46.000 

relevante personer har haft den samme sandsynlighed for at 

blive udtrukket. Stikprøven matcher populationen på køn, 

stillingsniveau, gennemsnitsalder, og fordeling mellem stat, 

regioner og kommuner, jf. figurerne til højre. 

 * Læs mere om tilvejebringelse af populationsgrundlaget i det tekniske appendiks 

 ** Lederniveauer er her defineret vha. Kommuner og Regioners Løndatakontor, 

  som også har bidraget til populationsgrundlaget for undersøgelsen. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017; KRL; ISOLA;  

  Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 
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Stikprøven matcher populationsgrundlaget for undersøgelsen (II) 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Fordeling af ledere i populationsgrundlaget 

Andele af total i pct. 

Kommuner, stat og regioner er ligeligt repræsenteret 

i undersøgelsen 

Undersøgelsen repræsenterer de tre offentlige delsektorer 

ligeligt. På det kommunale område er der fire pct.point færre 

ledere i de gennemførte besvarelser end i 

populationsgrundlaget. Det skyldes formentlig, at det netop er 

på det kommunale område, at usikkerheden omkring de 

nederste lederniveauer er størst, jf. side 10.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017; KRL; ISOLA;  

  Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 

13% 

25% 

62% 

Regioner 

Stat 

Kommuner 

28% 58% 

14% 

Regioner 

Stat 

Kommuner 

Fordeling af ledere i gennemførte besvarelser 

Andele af total i pct. 
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Driftslederne er godt repræsenteret i undersøgelsen 

KAPITEL 1: OM DENNE UNDERSØGELSE 

 

Svarprocent for de 10 største stillingsgrupper* i undersøgelsen 

I pct. 

Besvarelsesprocenten for de 10 største 

stillingsgrupper i undersøgelsen fordeler sig omkring 

gennemsnittet på 51 pct. 

De kommunale og regionale ”driftsledere” i form af fx ledende 

sygeplejersker, skoleledere mv. er godt repræsenteret i 

undersøgelsen. 54 pct. af dem har besvaret spørgeskemaet. 

Mange af de store statslige driftsledergrupper, fx 

politikommissærer og friskoleledere, er også godt 

repræsenteret i undersøgelsen. 

Politikommissærerne er den af de 10 største stillingsgrupper i 

undersøgelsen, der har den højeste besvarelsesprocent, 

nemlig 76. Den laveste besvarelsesprocent finder man hos 

souschefer, tekniske serviceledere mv. på det kommunale 

område. Jf. side 10 er dette dog ikke overraskende, eftersom 

mange af disse personer formentlig ikke er ledere med 

personaleledelsesansvar. 

 

Niveau 4: Souschefer,  

tekniske serviceledere mv. 
34% 

Premierløjtnanter 38% 

Kaptajner 44% 

Kontorchefer 45% 

Uddannelsesledere 49% 

Friskoleledere mv. 49% 

Niveau 3: Ledende sygeplejersker,  

skoleledere mv. 
54% 

Niveau 2: Forvaltningschefer mv. 57% 

Niveau 1: Kommunal- og  

regionsdirektører 
65% 

Politikommissærer 76% 

Kommuner og regioner Stat 

 * De kommunale og regionale stillingsgrupper rummer alle lederstillinger i  kommuner  

  og regioner. Derfor rummer de mange flere stillingsgrupper end de eksemplificerede.  

  Gruppen med friskoleledere rummer også andre stillinger end friskoleledere. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017; KRL; ISOLA;  

  Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 
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? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. 

s. 4 

s. 13 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel beskriver de offentlige ledere 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Hvad er de offentlige lederes karakteristika? 

Kommissionen blev i sit kommissorium bedt om at se 

nærmere på lederens karakteristika. Det er formålet 

med dette kapitel, som præsenterer ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, uddannelse, opgaver o.l. 

 

Kapitlet er opdelt i tre emner, som omhandler hhv. 

præsentation af ledernes karakteristika, deres 

lederuddannelse og anciennitet, samt i hvilken grad 

de beskæftiger sig med fem centrale 

ledelsesopgaver. 

? 
Karakteristika. Vi afdækker baggrundsinformation om 

lederne; hvem de er, hvor de arbejder, o.l. 

Ledelsesopgaver. Vi undersøger i hvilken grad lederne 

beskæftiger sig med og har kompetencer inden for fem 

centrale ledelsesopgaver. 

Lederuddannelse og anciennitet. Vi viser, hvilke 

lederuddannelser lederne har, samt hvor lang tid de har 

været ledere. 
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Ledelsesopgaver. Vi undersøger i hvilken grad lederne 

beskæftiger sig med og har kompetencer inden for fem 

centrale ledelsesopgaver. 

Lederuddannelse og anciennitet. Vi viser, hvilke 

lederuddannelser lederne har, samt hvor lang tid de har 

været ledere. 

Resultater og emneoversigt: karakteristika 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Hvad er de offentlige lederes karakteristika? 

Inden for dette emne gennemgår vi ledernes kendetegn, 

fagområder, sektorer, uddannelse, o.l. 

Vi præsenterer følgende syv hovedkonklusioner: 

1. 58 pct. af lederne arbejder i den kommunale sektor. 

2. Gennemsnitsalderen på tværs af fagområder varierer fra 

48,5 til 53,3 år – lederne er yngst i politi & forsvar. 

3. Kvindelige ledere er i markant overtal på de borgernære 

velfærdsområder. 

4. Der er flere mænd end kvinder i højere lederstillinger. 

5. Der er flest ledere ansat inden for grundskoleområdet samt 

sundheds- og psykiatriområdet. 

6. Ungdoms- og videreuddannelsesområdet har den største 

andel topledere. 

7. Kun 14 pct. af ledere af ledere og topledere arbejder i 

organisationer med mere end 350 medarbejdere. 

8. ¼ af lederne har en lang videregående uddannelse, mens 

over halvdelen har en mellemlang uddannelse. 

? 
Karakteristika. Vi afdækker baggrundsinformation om 

lederne; hvem de er, hvor de arbejder, o.l. 
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58 pct. af lederne arbejder i den kommunale sektor 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

1.063

283

246

227

Alle 

58% 

12% 

Staten Kommuner 

16% 

Regioner Statslig 

selveje 

14% 

100% 

1.819 

62% 
38% 

68% 

32% 27% 

74% 

44% 
56% 

52 år 54 år 50 år 51 år 
Gennem- 

snitsalder 

Fordeling af ledere på sektor, køn og alder 

Andele, antal, og gennemsnit. 

De fleste ledere er ansat i den kommunale sektor 

Det fremgår, at de fleste deltagende ledere (58 pct.) er ansat i 

den kommunale sektor. Staten, regioner og den statslige 

selvejesektor har omtrent samme andel ledere på hhv. 16, 14 

og 12 pct. 

Den statslige selvejesektor hører som udgangspunkt under 

den statslige sektor, men skilles i undersøgelsen ud som en 

”selvstændig” sektor på grund af dens særegne 

ansvarsområder samt størrelse.  

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1,  

  2, 7, 8 og19 

Kønsfordelingen varierer på tværs af sektorer  

Andelen af kvinder blandt lederne er højest i regionerne og 

kommunerne med en andel på hhv. 68 og 62 pct. kvinder. Det 

er en markant forskel til staten, hvor kun 27 pct. af lederne er 

kvinder, hvilket skyldes, at der er relativt få kvindelige ledere 

inden for forsvaret og politiet. I den statslige selvejesektor er 

kønsfordelingen mere balanceret med 44 pct. kvindelige og 56 

pct. mandlige ledere.  

Gennemsnitsalderen er tæt på lige fordelt på tværs af 

sektorerne. Kommunerne og regionerne har dog den højeste 

gennemsnitalder på hhv. 52 og 54 år. 

 

55% 
45% 

52 år 

Kvinde 

Mand 
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Gennemsnitsalderen på tværs af fagområder varierer fra 48,5 til 
53,3 år – lederne er yngst i politi & forsvar 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

 

20 30 40 50 60 70 80

Grundskole 

Dagtilbud 

Ældre 

Sundhed & 

psykiatri 

Arbejdsmarked 

& social 

Forsvar 

& politi 

Teknik, kultur, 

erhverv & øvrige 

Generel off. 

adm. 

Ungdoms- & 

 videreuddannelse 

50,5 

52,1 

51,1 

Enkelte lederes alder på tværs af fagområder samt fagområdernes gennemsnit 

Gennemsnit er markeret med lodret streg. Enkelte ledere er markeret med kryds. 

52,7 

52,6 

51,3 

48,5 

53,3 

52,1 

… og lederne inden for teknik, kultur, erhverv & 

øvrige er ældst 

Ledernes gennemsnitsalder varierer ikke kraftigt på tværs af 

fagområder – den går fra 48,5 år i forsvar & politi til 53,3 år 

inden for teknik, kultur, erhverv & øvrige. 

På tværs af fagområder er i alt 20 ledere 30 år eller derunder – 

og disse meget unge ledere er særligt inden for forsvar & politi. 

Grundet gruppernes små størrelser, kan man dog ikke med 

sikkerhed sige at dette billede gør sig gældende for alle ledere 

generelt. 

Alder 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 8 og 15 
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Kvindelige ledere er i markant overtal på de borgernære 
velfærdsområder 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

55% 

Dagtilbud 

47% 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 
68% 

59% 41% Grundskole 

16% 84% 

53% 
Ungdoms- & 

 videreuddannelse 

27% 
Sundhed 

 & psykiatri 

5% Ældre 

38% 
Arbejdsmarked 

 & social 

89% Forsvar & politi 

73% 

95% 

62% 

11% 

32% 

42% 

45% Total 

Generel off. adm. 58% 

Kvinde Mand 

Fordeling af kvindelige og mandlige ledere på tværs af fagområder 

Andele. 

… og mandlige ledere dominerer forsvar & politi samt 

teknik, kultur, erhverv & øvrige 

I dagtilbud, sundhed & og psykiatri og på ældreområdet er der 

markant flere kvindelige end mandlige ledere. På 

ældreområdet er hele 95 pct. af lederne fx kvinder. På 

dagtilbudsområdet er det 84 pct. 

I modsætning hertil er der kun 11 pct. kvindelige ledere i 

forsvar & politi. Og på området for bl.a. teknik og erhverv er der 

32 pct. kvinder.  

På grundskoleområdet og inden for generel off. administration 

er der en mindre overvægt af mænd. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 7 og 15 
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Der er flere mænd end kvinder i højere lederstillinger 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

56% 44% Leder af ledere 

64% 36% 

40% 60% 

Topledere 

Leder af medarbejdere 

Kvinde Mand 

Fordeling af kvindelige og mandlige ledere på tværs af hierarkisk niveau 

Andele. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-7 

64 pct. af toplederne er mænd 

Blandt ledere af ledere er der en lille overvægt af mænd, 

nemlig 56 pct. Blandt topledere er forskellen mere markant, 

idet 64 pct. af toplederne er mænd. Blandt ledere af 

medarbejdere er der flere kvinder end mænd, nemlig 60 pct. 
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Der er flest ledere ansat inden for grundskoleområdet samt 
sundheds- og psykiatriområdet 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Der er flest ledere inden for de store velfærdsområder 

Der er markant flest ledere ansat inden for grundskoleområdet 

og sundheds- & psykiatriområdet, hvor hhv. 18 og 17 pct. af 

lederne arbejder. Der er færrest ledere fra generel offentlig 

administration, hvor 7 pct. af lederne arbejder. 

Nogle områder består af en række mindre områder, som er 

slået sammen.* 

”Arbejdsmarked & social” består af arbejdsmarked, 

beskæftigelse og integration (3 pct.) samt social, familie og bolig 

(6 pct.). 

”Teknik, kultur, erhverv & øvrige” består af fritid, kultur og 

religion (4 pct.), transport, infrastruktur, teknik og miljø (5 pct.), 

erhverv, turisme, fødevarer, landbrug og fiskeri (1 pct.) samt 

øvrige (1 pct.). 

”Generel offentlig administration” består af Skattevæsen (1 pct.) 

Generel offentlig administration (1 pct.), samt tværgående 

stabsfunktion (4 pct.) 

”Forsvar & politi” består af Forsvar (5 pct.) samt politi, 

retsvæsen, kriminalforsorg og brandvæsen (5 pct.). 

 *: Grundet afrundinger kan nedenstående tal afvige fra de sammenlagte tal i grafen.  

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 14 og 15 

Omkring ¼ af lederne har stabsfunktioner som 

primært ansvarsområde 

22 pct. af de offentlige ledere arbejder primært med 

stabsfunktioner som fx HR, it og økonomi. 
Ansvarsområde 

primært  

stabsfunktion? 78% 

22% 

Nej 

Ja 

Fordeling af ledere på stabsfunktion 

Andele 

Fordeling af ledere på fagområde 

Antal deltagere i undersøgelsen, andele 

1.819

319

189

184

313

152

169

183

185

125

Arbejdsmarked 

& social 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- og 

videreuddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Alle 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv 

& øvrige 

Forsvar & politi 

9% 

8% 

17% 

10% 

10% 

18% 

1.819 

10% 

10% 

7% 
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Ungdoms- og videreuddannelsesområdet har den største andel 
topledere 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

23% Generel off. adm. 

6% Samlet 

62% 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 
8% 24% 69% 

Forsvar & politi 5% 33% 62% 

Arbejdsmarked  

& social 
5% 31% 64% 

Ældre 1% 23% 76% 

Sundhed & psykiatri 2% 29% 69% 

23% 71% 

14% 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 
16% 17% 67% 

Dagtilbud 0% 14% 86% 

Grundskole 8% 16% 76% 

Ledere af ledere Ledere af medarbejdere Topledere 

Fordeling af hierarkisk niveau på tværs af områder 

Andele 
… mens dagtilbudsområdet har den største andel 

ledere af medarbejdere 

I denne undersøgelse er topledere i kommuner og regioner 

defineret som ledere på direktionsniveau, dvs. fx 

kommunaldirektører, regionsdirektører, hospitalsdirektører eller 

øvrige direktører i regions- eller kommunaldirektionen. I staten  

er topledere defineret som koncernchefer (fx 

departementschefer) eller styrelses- og institutionschefer. Se 

fodnote* for denne undersøgelses øvrige definitioner af ledere 

af ledere og ledere af medarbejdere. 

I den statslige selvejesektor er  den øverste leder på 

institutionerne, fx en gymnasierektor eller en friskoleleder, 

også defineret som topleder, idet vedkommende – ligesom fx 

en styrelsesdirektør  eller en kommunaldirektør – er 

organisationens øverste chef og samtidig refererer til det 

politiske niveau i form af en bestyrelse. Derfor er der her 

næsten lige så mange topledere som ledere af ledere, og 

generelt flere topledere end på andre områder. Det kan 

skyldes, at mange ungdomsuddannelser har en relativt flad 

struktur, hvor medarbejderne refererer direkte til toplederen 

(rektor). 

Det bør bemærkes, at selvom rektorer i selvejende institutioner 

refererer til det politiske niveau, adskiller de sig særligt mht. 

opgaver fra topledere i andre dele af den offentlige sektor og 

minder i dette aspekt mere om driftsledere. På side 35 

undersøger vi eventuelle forskelle mellem topledere inden for 

den statslige selvejesektor og andre topledere. 

Derudover fremgår det af grafen, at fordelingen af ledere af 

medarbejdere, ledere af ledere og topledere generelt følger det 

traditionelle ledelseshierarki – flest ledere i bunden, færrest i 

toppen. 

 Anm.: n=1819.  

 *: Ledere af ledere = fx områdeledere (kommuner)  ledende overlæger (regioner),  

  afdelingschefer (stat) eller dekaner (statslig selveje). Ledere af medarbejdere = fx  

  daginstitutionsledere  (kommuner), afdelingssygeplejersker (regioner), kontorchefer  

  (stat) eller funktionschefer (statslig selveje) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1, 2, 7, 8 og 15 
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Kun 14 pct. af ledere af ledere og topledere arbejder i 
organisationer med mere end 350 medarbejdere 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

 Anm.: n=533. Kun ledere af ledere og topleder har modtaget spørgsmålet. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1, 2 og 19 

De fleste ledere af ledere og topledere har færre end 

350 medarbejdere under sig i organisationen 

Antal medarbejdere i organisationen angiver det antal 

medarbejdere, som er i den del af organisationen, lederen er 

ansvarlig for. Det er kun ledere af ledere og topledere, der har 

modtaget spørgsmålet.  

Omkring 85 pct. af lederne har færre end 350 medarbejdere i 

den del af organisationen, de er ansvarlige for. Det mest 

almindelige antal er 26-50, mens andelene af ledere med 

større antal medarbejdere i organisationen langsomt aftager.  

Medarbejdere i organisationen 

Andele. ”Hvor mange mennesker er der ca. i den del af organisationen, du er ansvarlig 

for?” 

Gennemsnitligt antal medarbejdere i organisationen fordelt på sektor 

Gennemsnit.  

Topledere har markant flere medarbejdere under sig i 

kommuner og regioner end i staten og statslig 

selveje 

Der er relativt store forskelle på organisationsstørrelse på 

tværs af de fire sektorer og to hierarkiske niveauer.  

Topledere inden for kommuner og regioner har i gennemsnit 

over hhv. 1500 og 2300 medarbejdere i deres organisation, 

mens topledere inden for staten og den statslige selvejesektor 

har under hhv. 250 og 150. At topledere inden for den statslige 

selvejesektor har relativt få medarbejdere skyldes, at der her er 

mange gymnasierektorer samt skoleledere på frie grundskoler. 

Som det blev beskrevet på forrige side, inkluderes disse ledere 

som topledere, idet de ikke har sideordnede ledere og 

refererer til et politisk niveau (her en bestyrelse). 730 

2.320 

1.521 

227 
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191 

154 

171 

113 

330 

Samlet  305 

377 

130 
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selvejesektor 
138 
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4% 

51-75 351-

500 

Alle 

8% 

15% 

100% 

501-

1000 

12% 

101-

150 

9% 
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¼ af lederne har en lang videregående uddannelse, mens over 
halvdelen har en mellemlang uddannelse 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Mellemlange uddannelser er mest udbredt 

Samlet set har ca. 55 pct. af de offentlige ledere en 

mellemlang videregående uddannelse, mens 12 pct. har en 

kort videregående uddannelse eller lignende, og 25 pct. har en 

lang videregående uddannelse. 8 pct. er uddannet inden for 

forsvaret eller politiet.  

Dette mønster spejler fordelingen af ledere på fagområder, 

hvor vi så, at særligt grundskoleområdet samt sundheds- og 

psykiatriområdet var store. 

Grunduddannelse 

Andele 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 12 

4% 
Lang videregående  

sundhedsfaglig uddannelse 

11% 
Lang videregående  

samfundsvidenskabelig uddannelse 

10% 
Anden lang  

videregående uddannelse 

Mellemlang pædagogisk  

uddannelse 

15% 
Mellemlang sundhedsfaglig  

uddannelse 

9% 
Anden mellemlang  

videregående uddannelse 

31% 

Uddannelse inden  

for Forsvar/politi 
8% 

Kort videregående  

udddanelse o.l. 
12% 

Alle 100% 
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Lederuddannelse og anciennitet. Vi viser, hvilke 

lederuddannelser lederne har, samt hvor lang tid de har 

været ledere. 

Ledelsesopgaver. Vi undersøger i hvilken grad lederne 

beskæftiger sig med og har kompetencer inden for fem 

centrale ledelsesopgaver. 

Resultater og emneoversigt: lederuddannelse og anciennitet 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Hvor mange og hvilke offentlige ledere har taget en 

lederuddannelse, og hvad er de offentlige lederes 

erfaring? 

Inden for dette emne gennemgår vi ledernes lederuddannelse 

og anciennitet. 

Vi præsenterer følgende fem hovedkonklusioner: 

1. Over 90 pct. af lederne har en lederuddannelse. 

2. Ledere med mellemlange uddannelser tager 

diplomuddannelser, ledere med lange uddannelser tager 

masteruddannelser. 

3. Diplomuddannelser bruges særligt på de store 

velfærdsområder. 

4. En tredjedel af lederne har under 3 års anciennitet i deres 

nuværende stilling 

5. Statslige ledere har lavest anciennitet i nuværende stilling. 

? 
Karakteristika. Vi afdækker baggrundsinformation om 

lederne; hvem de er, hvor de arbejder, o.l. 
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Over 90 pct. af lederne har en lederuddannelse 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Fordeling af lederuddannelser 

Andele 
Lederuddannelser er udbredte i den offentlige sektor 

Lederuddannelse er opdelt i fire: Ingen lederuddannelse, 

øvrige interne eller eksterne uddannelser, diplomuddannelse 

samt master. Ledere, som både har en master og et diplom i 

ledelse falder i kategorien master. 

Det fremgår, at over 90 pct. af lederne har en form for 

lederuddannelse. Konkret har 37 pct. et diplom i ledelse, 15 

pct. en master, og 39 pct. har en øvrig intern eller ekstern 

lederuddannelse. 

Master 

15% 

Diplom 

37% 

Øvrig 

39% 

Ingen lederudd 

9% 

Alle 

100% 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11,  

11%

9%

40%

34%

42%

41%

32%

18%

8%

30%

31%Topleder 

4% 

Leder af medarbejdere 

Leder af ledere 

Øvrig Ingen lederuddannelse Master Diplom 

Fordeling af lederuddannelser på hierarkisk niveau 

Andele 
Masteruddannelser er mere udbredt blandt ledere af 

ledere og topledere 

Omkring 30 pct. af både ledere af ledere og topledere har en 

masteruddannelse, hvilket kun gælder 8 pct. af ledere af 

medarbejdere. Omvendt har 41 pct. af ledere af medarbejdere 

en diplomuddannelse, hvilket gælder hhv. 32 og 18 pct. af 

ledere af ledere og topledere. 
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Ledere med mellemlange uddannelser tager diplomuddannelser, 
ledere med lange uddannelser tager masteruddannelser 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

12%

9%

8%

9%

11%

13%

9%

51%

58%

28%

22%

40%

51%

54%

45%

39%

32%

17%

56%

53%

40%

18%

9%

18%

37%

23%

7%

20%

12%

22%

26%

24%

15%Samlet 

Anden lang  

videregående uddannelse 

Lang videregående  

samfundsvidenskabelig uddannelse 

Lang videregående  

sundhedsfaglig uddannelse 

Anden mellemlang  

videregående uddannelse 

5% 
Mellemlang sundhedsfaglig  

uddannelse 

5% 
Kort videregående  

udddanelse o.l. 

3% 
Uddannelse inden  

for Forsvar/politi 

Mellemlang pædagogisk  

uddannelse 

Sammenhæng mellem grunduddannelse og lederuddannelse 

Andele 

Diplom Øvrig Master Ingen lederudd 

Over halvdelen af de offentlige ledere har en diplom- 

eller masteruddannelse 

Diplom- og masteruddannelser er mest udbredt blandt ledere 

med mellemlange pædagogiske eller sundhedsfaglige 

uddannelser, hvor over halvdelen har et diplom i ledelse. 

Masteruddannelser er mere udbredt blandt ledere med lange 

videregående uddannelser samt ledere uddannet inden for 

politi eller forsvaret. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm., 11, 12 
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Diplomuddannelser bruges særligt på de store velfærdsområder 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

10%

10%

12%

7%

7%
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14%

7%
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29%

28%

41%

34%

26%

31%

61%

56%

59%

39%

52%

59%

22%

38%

59%

43%

14%

17%

20%

37%
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26%

21%
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16%

22%

13%

14%

15%

Generel off. adm. 

Ældre 

Arbejdsmarked  

& social 

4% Forsvar & politi 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Samlet 

Dagtilbud 4% 

Grundskole 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Sammenhæng mellem fagområde og lederuddannelse 

Andele 

Ingen lederudd Diplom Øvrig Master 

… mens udbredelsen af masteruddannelser svinger 

fra område til område 

Diplomuddannelser er mest udbredt på de store 

velfærdsområder som grundskole, dagtilbud og ældre, hvor 

over halvdelen som minimum har et diplom i ledelse. Der er 

imidlertid færre på disse områder, der har en master i ledelse, 

hvilket er mere udbredt inden for ungdoms- og 

videreuddannelse, sundhed og psykiatri samt forsvar og politi. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm., 11, 15 
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En tredjedel af lederne har under 3 års anciennitet i deres 
nuværende stilling 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

En relativt stor del af de offentlige ledere er 

forholdsvist nye i deres nuværende stilling 

56 pct. af lederne har under 6 års erfaring fra deres 

nuværende lederstilling, og hver tredje leder har under 3 års 

erfaring i deres nuværende stilling. 

I gennemsnit har lederne 6,7 års erfaring i deres nuværende 

stilling. 

Erfaring fra nuværende lederstilling 

Andele 

Samlet ledererfaring  

Andele 
Lederne har dog i gennemsnit 13 års samlet 

ledererfaring 

3 ud af 4 ledere har mere end 5 års samlet ledererfaring, mens 

en ud af 20 har været leder i mindst 30 år. 

I gennemsnit har lederne 12,9 års samlet ledererfaring. 

15% 

10% 

6-8 24-26 

12% 

9-11 12-14 0-2 

10% 

12% 

9% 

3-5 15-17 18-20 

13% 

5% 6% 

21-23 

3% 
5% 

27-29 30+ 

13% 

5% 

6-8 24-26 

13% 

9-11 12-14 0-2 

33% 

5% 
3% 

3-5 15-17 18-20 

23% 

2% 1% 

21-23 

1% 1% 

27-29 30+ 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm.  

  9 og 10 

Antal hele års samlet ledererfaring 

Antal hele års erfaring i nuværende stilling 
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Statslige ledere har lavest anciennitet i nuværende stilling 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

33%

32%

24%

44%

28%

23%

22%

26%

24%

25%

24%

24%

27%

19%

29%

9%

10%

11%

10%

10%

11%

12%

7%

9%

Staten 

Statslig selveje 

5% 

Regioner 

Kommuner 

Samlet 

…mens regionale ledere i gennemsnit har længst 

erfaring fra deres nuværende stilling 

Alle fire sektorer har flere ledere med under 6 års anciennitet i 

deres nuværende lederstilling end ledere med over 10 års 

anciennitet.  

Særligt staten har mange ledere med lav anciennitet. Her har 

44 pct. af ledere 0-2 års erfaring og 24 pct. 3-5 års erfaring. 

Der er meget få statslige ledere, som har været over 11 år i 

deres nuværende lederstilling.  

Kommunerne, regionerne og den statslige selvejesektor har 

også en stor andel ledere med lav anciennitet, men fordelingen 

er mere jævn. Mellem 24 og 29 pct. af lederne har 11-15 års 

erfaring. 

Anciennitet i nuværende lederstilling fordelt på sektor 

Andele og gennemsnit. 

3-5 år 0-2 år 11-15 år Over 16 år 6-10 år 

Samlet erfaring som leder fordelt på sektor 

Andele og gennemsnit. 
Ledere i staten har længst samlet lederanciennitet 

Den samlede ledelseserfaring er høj på tværs af sektorerne. 

Op mod 40 pct. af lederne i kommuner, regioner og staten har 

over 16 års ledelseserfaring, og en stor andel ledere har også 

11-15 års erfaring.  

Den statslige selvejesektor er lidt mere balanceret. Her har 29 

pct. over 16 års ledelseserfaring, og 33 pct. har mellem 0-5 år.  

10%

10%

8%

13%

13%

12%

12%

12%

19%

24%

23%

31%

21%

21%

18%

18%

15%

20%

17%

36%

37%

36%

38%

29%

7%

Statslig selveje 

Staten 

Regioner 

Kommuner 

Samlet 

3-5 år 0-2 år Over 16 år 11-15 år 6-10 år 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 2,  

  3, 9 og 10 

6,8

5,1

7,5

6,9

6,7

Gns.  

antal år 

13,3 

13,1 

13,1 

12,9 

11,5 

Gns.  

antal år 



Den typiske leder inden for 

forsvar/politi er mand 

 

Er uddannet inden for 

Forsvaret eller politiet 

 

Er 49 år gammel 

 

Holder MUS/LUS med 14 

medarbejdere 

 

Har 14 års samlet 

ledererfaring  

 

Men kun 5 år i sin nuværende 

stilling 

Opsummering: Den gennemsnitlige leder har forskellige 
karakteristika på tværs af områderne 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Den typiske leder på 

sundhedsområdet er kvinde 

 

Har en mellemlang 

sundhedsfaglig uddannelse 

 

Er 52 år gammel 

 

Holder MUS/LUS med 24 

medarbejdere 

 

Har 13 års samlet 

ledererfaring  

 

Men kun 7 år i sin nuværende 

stilling 

 SUNDHED OG 
PSYKIATRI 

Den typiske leder inden for 

ung- og videreudd. er kvinde 

 

Har en lang videregående 

uddannelse 

 

Er 51 år gammel 

 

Holder MUS/LUS med 19 

medarbejdere 

 

Har 11 års samlet 

ledererfaring  

 

Men kun 6 år i sin nuværende 

stilling 

 

UNGDOMS- OG 
VIDEREUDD. 

Den typiske leder på 

grundskoleområdet er mand 

 

Har en mellemlang 

pædagogisk uddannelse 

 

Er 51 år gammel 

 

Holder MUS/LUS med 24 

medarbejdere 

 

Har 12 års samlet 

ledererfaring  

 

Men kun 7 år i sin nuværende 

stilling 

GRUNDSKOLE FORSVAR OG POLITI 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 7, 8, 9, 10, 12, 15 og 18 
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Resultater og emneoversigt: ledelsesopgaver 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Hvordan prioriterer offentlige ledere deres tid – og 

hvordan er deres kompetencer?  

Inden for dette emne afdækker vi ledernes ledelsesopgaver – 

hvordan de prioriterer deres tid, og hvordan de gerne ville 

prioritere deres tid i en ideel verden. Vi undersøger også 

ledernes selvvurderede kompetencer. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Topledere prioriterer ledelse rettet opad og udad – ledere 

af medarbejdere prioriterer faglig ledelse og 

personaleledelse*. 

2. Der er forskel på topledere i den statslige selvejesektor og 

topledere i andre sektorer*. 

3. Topledere oplever i højere grad end andre ledere at have 

gode kompetencer inden for ledelse rettet opad og udad*. 

4. Lederne bruger for meget tid på driftsledelse og for lidt tid 

på ledelse rettet udad*. 

5. Høj anciennitet = mere tiltro til egne kompetencer*.  

? 

Lederuddannelse og anciennitet. Vi viser, hvilke 

lederuddannelser lederne har, samt hvor lang tid de har 

været ledere. 

Ledelsesopgaver. Vi undersøger i hvilken grad lederne 

beskæftiger sig med og har kompetencer inden for fem 

centrale ledelsesopgaver 

Karakteristika. Vi afdækker baggrundsinformation om 

lederne; hvem de er, hvor de arbejder, o.l. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. Stjerner (*) bruges på selve siden til at angive, om disse analyser viste en  

  statistisk signifikant sammenhæng (på 0,05-niveau).   . 



Spørgeskemaet undersøger fem centrale ledelsesopgaver 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Ledelse rettet udad omhandler ledelse rettet mod aktører uden for 

organisationen og inkluderer bl.a. ledelsesopgaver rettet mod andre 

offentlige institutioner, borgere, private virksomheder og 

interesseorganisationer. 

 

Ledelse rettet opad inkluderer bl.a. ledelsesopgaver såsom 

understøttelse af det politiske arbejde, formidling af faglige og 

sammenhængsmæssige hensyn, bidrag til organisationens vision, strategi 

og mål og afklaring af eget ledelsesrum. 

Faglig ledelse inkluderer bl.a. ledelsesopgaver såsom ledelse med fokus 

på udvikling af fælles faglighed og metoder i enheden. 

Personaleledelse inkluderer bl.a. ledelsesopgaver såsom motivation, 

trivsel, sygefravær, fastholdelse og rekruttering. 

 

Driftsledelse inkluderer bl.a. ledelsesopgaver såsom økonomistyring, it, 

effektivisering af arbejdsprocesser og bemandingsplaner. 

 

I spørgeskemaet er lederne blevet spurgt til, i hvilken 

grad de 1) aktuelt beskæftiger sig med, 2) ideelt ville 

beskæftige sig med samt 3) har tilstrækkelige 

kompetencer inden for fem ledelsesopgaver. 

 

De konkrete ledelsesopgaver er: 

 

• Driftsledelse 

• Personaleledelse 

• Faglig ledelse 

• Ledelse rettet opad 

• Ledelse rettet udad 

 

Disse opgaver er udvalgt, fordi de er centrale opgaver på 

tværs af den offentlige sektor. 

FEM LEDELSESOPGAVER 
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Topledere prioriterer ledelse rettet opad og udad – ledere af 
medarbejdere prioriterer faglig ledelse og personaleledelse 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Personaleledelse* 

Driftsledelse 

Faglig ledelse* 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen grad I lav grad I meget 

lav grad 

Topledere Ledere af ledere Ledere af medarbejdere 

Beskæftigelse med ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og tidsforbrug 

Gennemsnit. ”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 
Der er klare forskelle i graden af beskæftigelse med 

forskellige opgaver på tværs af hierarkisk niveau 

Det fremgår, at sammenlignet med ledere af medarbejdere, 

angiver topledere, at de i særligt høj grad beskæftiger sig med 

ledelse rettet opad og udad. Omvendt prioriterer ledere af 

medarbejdere i særligt høj grad personaleledelse og faglig 

ledelse. 

Det er dog værd at bemærke, at forskellen på tværs af 

hierarkisk niveau er særlig stor mht. ledelse rettet opad og 

udad. 

På næste side undersøger vi, om der er forskelle på topledere 

inden for den statslige selvejesektor og topledere i andre 

sektorer. 

Jeg kan godt lide arbejdet med mennesker. Jeg kan lide 

at bestemme og sætte retning. Jeg er dog begrænset i 

det, da jeg er på laveste lederniveau og føler ofte, jeg er 

driftsleder. 

- Leder af medarbejdere 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (F-test af samlet ledervariabel i ordinal logistisk regressionsmodel) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 20-24 
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Der er forskel på topledere i den statslige selvejesektor og 
topledere i andre sektorer 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Faglig ledelse* 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen grad I lav grad I meget 

lav grad 

Topledere i kommune/stat/region 

Ledere af ledere 

Ledere af medarbejdere 

Topledere i statslig selvejesektor 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og tidsforbrug 

Gennemsnit. ”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 
Topledere uden for den statslige selvejesektor 

beskæftiger sig mindre med driftsledelse, 

personaleledelse og faglig ledelse 

Som tidligere nævnt på side  22 er den øverste leder på 

institutionerne i den statslige selvejesektor, fx en gymnasierektor 

eller en friskoleleder, også defineret som topleder i denne 

undersøgelse, idet vedkommende – ligesom fx en 

styrelsesdirektør  eller en kommunaldirektør – er 

organisationens øverste chef og samtidig refererer til det 

politiske niveau i form af en bestyrelse. Disse ledere kan dog 

adskille sig fra andre topledere netop mht. deres opgaver. Det er 

derfor relevant at undersøge, hvorvidt topledere inden for den 

statslige selvejesektor adskiller sig fra andre. 

Det fremgår, at sammenlignet med topledere inden for den 

statslige selvejesektor, beskæftiger topledere i kommuner, stat 

eller region sig mindre med driftsledelse, personaleledelse og 

faglig ledelse. De beskæftiger sig til gengæld mere med ledelse 

rettet opad og udad. 

Der er således forskel på de opgaver, topledere varetager inden 

for og uden for den statslige selvejesektor. Det er derfor 

nærliggende, at der kan være forskel på toplederne mht. andre 

relevante parametre. Analyser viser dog, at der kun i meget få 

tilfælde er forskel på topledere inden for og uden for den 

statslige selvejesektor, også i tilfælde, hvor der ellers er forskel 

på ledere af medarbejdere, ledere af ledere og topledere. Disse 

analyser fremstilles ikke, men ligger til grund for, at rapporten 

ikke fremadrettet deler gruppen af topledere op. 

 Anm.: n=1819 

               *: p<0,05 (F-test af samlet ledervariabel i ordinal logistisk regressionsmodel) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 20-24 

Beskæftigelse med ledelsesopgave 
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Topledere oplever i højere grad end andre ledere at have gode 
kompetencer inden for ledelse rettet opad og udad 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Driftsledelse 

Faglig ledelse 

Personaleledelse 

I meget  

høj grad 

I høj grad I nogen grad 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I lav grad I meget 

lav grad 

Topledere Ledere af ledere Ledere af medarbejdere 

Kompetencer inden for ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og oplevelse af egne kompetencer 

Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 

tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?” 

… men der er ikke forskel på tværs af hierarkisk 

niveau mht. drifts-, personale- eller faglig ledelse 

Det fremgår, at øvre ledere – altså ledere af ledere og 

topledere – i særlig høj grad angiver, at de har tilstrækkelige 

kompetencer inden for ledelse rettet opad og udad. Til 

gengæld føler øvre ledere ikke, at de har mere tilstrækkelige 

kompetencer end ledere af medarbejdere inden for hverken 

driftsledelse, personaleledelse eller faglig ledelse. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (F-test af samlet ledervariabel i ordinal logistisk regressionsmodel) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 30-34 
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Lederne oplever at bruge for meget tid på driftsledelse og for lidt 
tid på ledelse rettet udad 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Aktuelt tidsforbrug =  

Ideelt tidsforbrug 

Ledelse rettet udad 

Ledelse rettet opad* 

Faglig ledelse* 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Ledere af ledere Ledere af medarbejdere Topledere 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og opfattelse af tidsforbrug 

”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 

”I hvilken grad ville du beskæftige dig med følgende ledelsesopgaver i en ideel verden?” 

1=I meget lav grad; 5=I meget høj grad. Figuren viser den gennemsnitlige forskel på 

ledernes svar på de to spørgsmål. 

… men topledere oplever generelt at de i højere grad 

bruger en tilpas mængde tid på de forskellige 

opgaver 

Lederne er både blevet spurgt til deres aktuelle tidsforbrug, og 

hvordan de ideelt ville bruge deres tid. Vi har brugt forskellen 

mellem ledernes svar på disse to spørgsmål til at angive i 

hvilken grad, lederne aktuelt bruger mindre eller mere tid på 

ledelsesopgaverne, end de ville i en ideel verden. 

Det fremgår, at alle ledere – uanset hierarkisk niveau – 

angiver, at de gerne vil bruge mindre tid på driftsledelse og 

mere tid på ledelse rettet udad. Det er desuden værd at 

bemærke, at topledere samlet set angiver mindst forskel 

mellem aktuelt og ideelt tidsforbrug, mens ledere af 

medarbejdere angiver størst samlet forskel mellem aktuelt og 

ideelt tidsforbrug. 

Ledelsesværdier, motivation af medarbejdere og det at 

"føre an" drukner ofte i driftsopgaver. 

- Leder af ledere 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (F-test af samlet ledervariabel i multinominal logistisk regressionsmodel) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 20-29 

Lederne bruger mere  

tid end ideelt 

Lederne bruger mindre  

tid end ideelt 
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Høj anciennitet = mere tiltro til egne kompetencer  

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen grad 

Faglig ledelse* 

I meget 

lav grad 

I lav grad 

Høj samlet erfaring (16+ hele år) 

Mellem samlet erfaring (8-15 hele år) 

Lav samlet erfaring (0-7 hele år) 

Kompetencer inden for ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem ledererfaring og oplevelse af egne kompetencer 

Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 

tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?” 

Ledere med mange års samlet erfaring oplever, at de 

generelt har bedre kompetencer 

Det fremgår, at lederne generelt oplever, at deres kompetencer 

inden for personaleledelse og faglig ledelse er mere 

tilstrækkelige end inden for de tre andre discipliner. Det er 

desuden værd at bemærke, at ledere med lav anciennitet ofte 

føler, at deres kompetencer er mindre tilstrækkelige end ledere 

med mellem eller høj anciennitet. Undtagelsen er dog faglig 

ledelse, hvor der ikke er forskel på ledere med lav, mellem 

eller høj anciennitet. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (OLS-regressionsmodel) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og 30-34 
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Navigation: kapitel 3 ud af 11 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes lederidentitet, 
faglige baggrund og deres opfattelse af at være offentlig leder 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere deres 

lederidentitet, faglige baggrund og det at 

være offentlig leder? 

I disse år bølger debatten frem og tilbage mellem 

dem, der ønsker generelle ledere, og dem, der 

fremhæver betydningen af faglig ledelse. Derfor 

kortlægger vi ledernes egen opfattelse af deres 

identitet, samt hvorvidt de har samme faglige 

baggrund som deres medarbejdere og deres 

opfattelse af dette match. Samtidigt argumenterer 

nogle for, at det er blevet uattraktivt at være leder i 

den offentlige sektor, og dette undersøges derfor 

også i dette kapitel. 

Kapitlet er opdelt i tre emner, som hhv. undersøger 

ledernes lederidentitet, opfattelsen af at være offentlig 

leder samt deres faglige baggrund. 

? 
Lederidentitet. Vi ser nærmere på, i hvilken grad lederne 

ser deres faglige identitet kontra deres lederidentitet, samt 

hvordan lederidentiteten hænger sammen med ledernes 

karakteristika. 

Offentlig leder. Vi undersøger, hvad der motiverer 

lederne, om de er stolte, og om de ser det som attraktivt 

at være offentlig leder. 

Faglig baggrund. Vi afdækker, om lederne har samme 

faglige baggrund som deres medarbejdere, og hvordan de 

opfatter dette match. 
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Resultater og emneoversigt: lederidentitet 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere deres 

lederidentitet? 

Inden for dette emne gennemgår vi ledernes 

opfattelse af deres faglige identitet kontra 

lederidentitet samt hvilke karakteristika, der hænger 

sammen med en stærk lederidentitet. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Lederne har stærke lederidentiteter – særligt de 

hierarkisk højt placerede ledere*. 

2. Ledende overlæger har stærkere faglige 

identiteter*. 

3. Lederidentitet varierer svagt på tværs af områder, 

men kan variere kraftigere inden for hvert 

område*. 

4. Lederidentitet falder i takt med, at erfaringen i 

nuværende stilling øges, men stiger i takt med det 

samlede antals års ledererfaring*. 

? 
Lederidentitet. Vi ser nærmere på, i hvilken grad lederne 

ser deres faglige identitet kontra deres lederidentitet, samt 

hvordan lederidentiteten hænger sammen med ledernes 

karakteristika. 

Offentlig leder. Vi undersøger, hvad der motiverer 

lederne, om de er stolte, og om de ser det som attraktivt 

at være offentlig leder. 

Faglig baggrund. Vi afdækker, om lederne har samme 

faglige baggrund som deres medarbejdere, og hvordan de 

opfatter dette match. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge (undtagen side 4, som viser estimerede  

  sammenhænge). Sammenhængene er dog også estimeret vha. OLS-regressionsanalyser med  

  kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, hierarkisk niveau, sektor og  

  grunduddannelse, og resultaterne har vist sig at være robuste. De inkluderede sammenhænge er  

  stadig statistisk signifikante (p<0,05), når der kontrolleres for ovenstående. 
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Lederne har overvejende en lederidentitet – særligt de hierarkisk 
højt placerede ledere 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6,  

  13 og 94 

Lederne har stærkere lederidentiteter end faglige 

identiteter 

Langt størstedelen af lederne angiver deres lederidentitet som 

5 eller over. Mens værdien 5 betyder, at ledernes faglige 

identitet og lederidentitet er lige stærke, betyder 6-10, at 

lederen ser sin lederidentitet som stærkest. Resultaterne viser 

derfor, at offentlige ledere generelt har en overvejende stærk 

opfattelse af sig selv som ledere. 

Der er en klar tendens til, at topledere og ledere af ledere har 

stærkere lederidentiteter end ledere af medarbejdere. Især 

mange af ledere af medarbejdere – næsten en tredjedel – 

placerer sig på midten af skalaen på 5, hvor deres 

lederidentitet og faglige identitet er lige stærke. 

Lederidentitet 

Andele. ”På en skala fra 0 til 10 hvordan vil du da vurdere din faglige identitet i forhold til 

din identitet som leder? 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 
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Ledende overlæger har stærkere faglige identiteter 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

 Anm.: n=1819.  

.  Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 12 og 94 
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Udd. inden for politi/forsvar 

Anden lang udd 

Mellemlang pædagogisk udd. 

Samlet 

Anden mellemlang uddannelse 

Mellemlang sundhedsfaglig udd. 

Grundskole//kort vidr. udd. 

Lang sundhedsfaglig udd. 

lang samfundsvidenskabelig udd 

Lederidentitet hænger i ringe grad sammen med 

ledernes uddannelse 

Ledernes identitet varierer overordnet relativt lidt fra 

uddannelse til uddannelse. Der er således kun 0,5 point forskel 

fra den uddannelse med stærkest lederidentitet til den 

uddannelse med næstsvagest. 

Undtagelsen er ledere med en lang sundhedsfaglig 

uddannelse. Her fremgår det, at disse ledere har 1,2 point 

svagere lederidentitet end lederne med den næstsvageste 

lederidentitet. Dette er særligt interessant taget i betragtning, at 

ledere med en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse er 

blandt de ledere, som har stærkest lederidentitet. Se også 

næste side. 

Sammenhæng mellem lederidentitet og uddannelse 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 
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Lederidentitet varierer svagt på tværs af områder, men kan variere 
kraftigere inden for hvert område 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 Anm.: n=1819. 

 *: Ledende sygeplejersker = mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse (n=151) 

 **: Ledende overlæger = længere videregående sundhedsfaglig uddannelse (n=60) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 12, 15 og 94 
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Dagtilbud 

Ældreområdet har den stærkeste lederidentitet 

Lederne på ældreområdet oplever, at deres lederidentitet er 

stærkest. Konkret oplever disse ledere, at deres lederidentitet 

er 7,2 på en skala fra 0-10.  

De områder, hvor lederne angiver at have de stærkeste faglige 

identiteter, er dagtilbudsområdet, sundhedsområdet og øvrige. 

Her angiver lederne, at deres faglige identitet er 0,7 point 

stærkere end lederne på ældreområdet. 

På sundhedsområdet er det dog værd at bemærke, at 

gennemsnittet på 6,5 dækker over en relativt stor forskel 

mellem de to store ledergrupper på området, nemlig ledende 

sygeplejersker og ledende overlæger. De ledende 

sygeplejersker har en lederidentitet på 7, imens de ledende 

overlæger har en lederidentitet på 5. 

Sammenhæng mellem lederidentitet og fagområde 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 

5,0

7,0

Ledende  

sygeplej- 

ersker* 

Ledende  

over- 

læger** 

Det er en udfordring at skabe balance mellem den faglige 

og ledelsesmæssige indsigt. 

- Ledende overlæge 
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Lederidentitet falder i takt med, at erfaringen i nuværende stilling 
øges, men stiger i takt med det samlede antals års ledererfaring 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

 Anm.: n=1819.    

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 9, 10 og 94 

Ledere med mange års erfaring fra deres nuværende 

stilling har stærkere faglig identitet 

Ledere med mange års erfaring i deres nuværende stilling 

svarer i højere grad, at de har en stærk faglig identitet. Således 

svarer ledere med 10 års erfaring i gennemsnit, at deres 

faglige identitet er 0,33 point stærkere end ledere med 0 års 

erfaring i deres nuværende stilling.  

Sammenhæng mellem erfaring i nuværende stilling og lederidentitet 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 

Sammenhæng mellem samlet ledererfaring og lederidentitet  

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 
Ledere med mange års samlet ledererfaring har 

stærkere lederidentitet 

Ledere med mange års erfaring svarer i højere grad, at de har 

en stærkere lederidentitet. Sammenhængen er dog stærkest 

for ledere med op til omkring 15 års erfaring. Der er derfor kun 

lille forskel på lederes lederidentitet efter de har 15 års 

erfaring. Det fremgår endda, at ledernes faglige identitet er lidt 

stærkere for ledere med mere end 25 års erfaring. 
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Resultater og emneoversigt: offentlig leder 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere det at 

være leder i det offentlige? 

Inden for dette emne gennemgår vi, i hvilken grad 

lederne er stolte af og synes, at det er attraktivt at 

være offentlig leder. Vi kigger på tværs af fagområde, 

grunduddannelse og hierarkisk niveau. 

Vi præsenterer følgende seks hovedkonklusioner: 

1. Næsten tre fjerdedele af lederne er stolte af at 

være ledere i den offentlige sektor. 

2. Flest ledere er motiverede af at gøre noget godt 

for borgerne. 

3. 16 pct. af lederne finder det uattraktivt at være 

leder i den offentlige sektor – 56 pct. finder det 

attraktivt. 

4. De ledende overlæger er de mest utilfredse af alle 

ledere – næsten hver tredje finder det uattraktivt 

at være offentlig leder. 

5. Hver femte leder af medarbejdere finder det 

uattraktivt at være offentlig leder*. 

6. På tværs af alle fagområder er ledernes stolthed 

højere end deres vurdering af jobbets attraktivitet. 

? 
Lederidentitet. Vi ser nærmere på, i hvilken grad lederne 

ser deres faglige identitet kontra deres lederidentitet, samt 

hvordan lederidentiteten hænger sammen med ledernes 

karakteristika. 

Offentlig leder. Vi undersøger, hvad der motiverer 

lederne, om de er stolte, og om de ser det som attraktivt 

at være offentlig leder. 

Faglig bagrund. Vi afdækker, om lederne har samme 

faglige baggrund som deres medarbejdere, og hvordan de 

opfatter dette match. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. Dette gøres for at sikre, at sammenhængene er robuste for kontrol. De  

  inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der kontrolleres for  

  ovenstående. 

 . 
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Næsten tre fjerdedele af lederne er stolte af at være ledere i den 
offentlige sektor 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 
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Grundskole 

0% 
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Samlet 43% 27% 

3% 
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3% 15% 49% 31% 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 
0% 

6% 

45% 

8% 19% 45% 25% 

Arbejdsmarked  

& social 
1% 

4% 27% 

Generel off. adm. 

Helt enig Helt uenig Uenig Hverken uenig eller enig Enig 

Ledernes stolthed, fordelt på fagområder 

Andele. ”Jeg er stolt af at være leder i den offentlige sektor”. 
Lederne er stolte af at være ledere i den offentlige 

sektor 

70 pct. af lederne er enige eller helt enige i, at de er stolte af at 

være ledere i den offentlige sektor. De mest stolte ledere er 

lederne inden for generel offentlig administration, hvor 80 pct. 

af lederne er enige eller helt enige. De relativt mindst stolte 

ledere er lederne fra sundhed & psykiatri, hvor 66 pct. af 

lederne er enige eller helt enige. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 98 

Det motiverer mig at ‘tjene’ et højere formål end blot 

profit. 

- Leder inden for forsvar og politi 
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Flest ledere er motiverede af at gøre noget godt for borgerne 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

Top 5 motivationsfaktorer 

 

Borgeren, medarbejderne og kerneopgaven udgør de 

væsentligste elementer i de offentlige lederes 

motivationsplatform 

I Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse bliver 

lederne stillet to åbne spørgsmål: ”Hvad motiverer dig som 

leder i den offentlige sektor?” og ”Er der andre forhold 

vedrørende offentlige lederes karakteristika, vilkår styrker og 

udfordringer, som du vil fremhæve overfor 

Ledelseskommissionen?”  Ledernes besvarelser på disse to 

spørgsmål danner baggrund for denne opgørelse. 

En del af lederne, der har besvaret spørgsmålet, angiver, at de 

motiveres af at gøre noget godt for borgerne. Det indebærer 

bl.a., at lederne motiveres af at kunne gøre en positiv forskel 

for modtageren af den ydelse, som de producerer. 

Et eksempel på en besvarelse af den karakter er en leder, der 

har svaret, at personen motiveres af ”at gøre en forskel for 

medarbejdere, patienter og samfund som helhed.” 

Udover det at gøre noget godt for borgerne har mange ledere 

angivet, at de motiveres af at arbejde med personaleledelse. 

Overordnet set indebærer det bl.a. aktiviteter, der har fokus på 

motivation og udvikling af medarbejderne. Hertil har lederne 

eksempelvis svaret: ”At kunne styrke og understøtte mine 

medarbejderes kompetencer.” 

Endelig er der også mange af lederne, der nævner, at de bliver 

motiveret af at arbejde med drift og udvikling af deres 

kerneopgave. Inden for dette felt nævner lederne bl.a. ”den 

faglige stolthed” som en væsentlig motivationsfaktor. 

1 

2 

3 

4 

5 

At gøre noget godt for borgerne 
252 ledere 

Ledelsen af mine medarbejdere 
251 ledere 

Arbejdet med min kerneopgave 
224 ledere  

Udvikling af min kerneopgave 
175 ledere  

At få mine medarbejdere til at levere 
152 ledere  

 Anm.: I fortolkningen af figuren bør det bemærkes, at antallet  af ledere  angiver,  

  hvor mange ledere der har peget på disse faktorer, som  motiverende i deres arbejde.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 99 og 100. 
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16 pct. af lederne finder det uattraktivt at være leder i den 
offentlige sektor – 56 pct. finder det attraktivt 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 
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Ledernes vurdering af attraktivitet fordelt på fagområder 

Andele. ”Jeg synes, at det er attraktivt at være offentlig leder.” 
Over halvdelen af lederne finder det attraktivt at være 

leder i den offentlige sektor 

56 pct. af lederne er enige eller helt enige i, at de finder det 

attraktivt at være ledere i den offentlige sektor. Det mest 

”tilfredse” ledere er lederne inden for generel offentlig 

administration, hvor 72 pct. af lederne er enige eller helt enige. 

De relativt mindst tilfredse ledere er lederne fra sundhed & 

psykiatri, hvor kun 47 pct. af lederne er enige eller helt enige. 

Her finder næsten hver fjerde leder det uattraktivt at være 

offentlig leder. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 97. 

Hvis man vil hæve anseelsen og gøre det mere attraktivt 

at være offentlig leder, bliver man nødt til at kigge på 

lønforskellen i forhold til sammenlignelige, private 

stillinger. 

- Leder, der ser det som uattraktivt at være offentlig leder 
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De ledende overlæger er de mest utilfredse af alle ledere – næsten 
hver tredje finder det uattraktivt at være offentlig leder 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 
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13% 30% 35% 17% 

Uddannelse inden  

for Forsvar/politi 

4% 

Anden lang  

videregående uddannelse 

18% 45% 16% 

Kort videregående  

udddanelse o.l. 

3% 

8% 30% 

17% 

15% 

Total 28% 38% 18% 

3% 

13% 

43% 

Helt enig Enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig 

Ledernes vurdering af attraktivitet fordelt på grunduddannelse 

”Andele. Jeg synes, at det er attraktivt at være offentlig leder.” 
Den relativt høje utilfredshed blandt ledere inden for 

sundhed & psykiatri afspejler sig i de to største 

ledergrupper på området 

På spørgsmålet om lederjobbets attraktivitet adskiller ledere 

med en lang videregående sundhedsfaglig uddannelse, typisk 

ledende overlæger, sig markant fra alle andre 

uddannelsesgrupper. 31 pct. af de ledende overlæger er enten 

helt uenige eller uenige i, at det er attraktivt at være offentlig 

leder.  

Blandt overlægernes kollegaer, de ledende sygeplejersker 

med en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse, er andelen 

noget lavere, men dog fortsat relativt høj sammenlignet med 

de øvrige uddannelsesgrupper. 20 pct. af ledere med en 

mellemlang sundhedsfaglig uddannelse finder det uattraktivt at 

være offentlig leder. 

Til sammenligning finder ”kun” 11 pct. af ledere med en ”djøf-

baggrund” (lang videregående samfundsvidenskabelig 

uddannelse) det uattraktivt at være offentlig leder. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 12 og 97 

Jeg oplever et politisk (eller administrativt topledelses) 

krav om detailstyring af processer som virker fuldstændigt 

forrykt i den konkrete hverdag. 

- Ledende overlæge 
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Hver femte leder af medarbejdere finder det uattraktivt at være 
offentlig leder 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 
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Ledernes vurdering af attraktivitet fordelt på hierarkiske niveau 

Andele. ”Jeg synes, at det er attraktivt at være offentlig leder.” 
Jo højere hierarkisk niveau, jo større selvvurderet 

attraktivitet 

Der er en klar sammenhæng mellem hierarkisk niveau og 

vurderet attraktivitet. Således er 20 pct. af ledere af 

medarbejdere uenige i, at det er attraktivt at være offentlig 

leder. Det samme svarer kun 7 pct. af toplederne. Omvendt 

finder godt 70 pct. af toplederne det attraktivt at være offentlig 

leder. Det samme gælder kun for 52 pct. af ledere af 

medarbejdere. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 97. 
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På tværs af alle fagområder er ledernes stolthed højere end deres 
vurdering af jobbets attraktivitet 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 
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Stolthed Attraktivitet 

Gennemsnit af ledernes stolthed og vurderede attraktivitet, fordelt på fagområder 

Skala går fra 1 (meget lidt stolt/attraktivt) til 5 (meget stolt/attraktivt) 
Stoltheden er større end attraktiviteten 

Mht. stolthed scorer lederne i gennemsnit 3,9 på en skala fra 1 

til 5, hvor 5 er meget stolt. Når lederne dog skal vurdere 

attraktiviteten ved at være offentlig leder, scorer de i 

gennemsnit 3,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget 

attraktivt. 

Fagområderne med størst forskel med mellem stolthed og 

attraktivitet er ældre, grundskole, dagtilbud og sundhed & 

psykiatri. Disse områder er samtidig karakteriseret ved at være 

store, borgernære driftsområder. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15, 97 og 98 

Jeg er stolt af at være leder for min enhed. Jeg er træt at 

skulle forsvare det offentlige – mod alt og alle. 

- Leder inden for teknik, kultur, erhverv og øvrige 
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Resultater og emneoversigt: faglighed 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

matchet mellem deres egen og 

medarbejdernes faglige baggrund? 

Under dette emne gennemgår vi, i hvilken grad 

lederne har samme faglige baggrund som deres 

medarbejdere. Vi har også spurgt lederne, hvordan 

de opfatter det faglige match mellem dem selv og 

deres medarbejdere. Ved match mener vi alene 

koblingen mellem ledernes og medarbejdernes 

faglighed. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Lederne finder ikke det faglige match mellem dem 

selv og deres medarbejdere begrænsende… 

2. … men det faglige match er mere understøttende, 

hvis lederne har samme faglige baggrund som 

deres medarbejdere*. 

3. Også meget få djøf-ledere finder det faglige match 

begrænsende. 

? 
Lederidentitet. Vi ser nærmere på, i hvilken grad lederne 

ser deres faglige identitet kontra deres lederidentitet, samt 

hvordan lederidentiteten hænger sammen med ledernes 

karakteristika. 

Offentlig leder. Vi undersøger, hvad der motiverer 

lederne, om de er stolte, og om de ser det som attraktivt 

at være offentlig leder. 

Faglig bagrund. Vi afdækker, om lederne har samme 

faglige baggrund som deres medarbejdere, og hvordan de 

opfatter dette match. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Lederne finder ikke det faglige match mellem dem selv og deres 
medarbejdere begrænsende… 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

21% 27% 53% 

Generel off. adm. 34% 29% 37% 

Teknik, kultur, erhve 34% 39% 28% 

Forsvar & politi 15% 24% 62% 

Arbejdsmarked & socia 30% 27% 43% 

Ældre 26% 35% 39% 

Sundhed & psykiatri 17% 28% 55% 

Ungdoms- & videreudda 29% 

Total 

43% 

Dagtilbud 

4% 

13% 

28% 

Grundskole 12% 22% 66% 

83% 

Samme faglige baggrund 

Delvist samme faglige baggrund 

Ikke samme faglige baggrund 

3% 

3% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

2% 

4% 

4% 

Det faglige match er en begrænsning 

Fordeling af ledernes faglige baggrund ift. deres medarbejdere samt ledernes 

vurdering af det faglige match 

Andele 

Mange ledere har ikke samme faglige baggrund som 

deres medarbejdere 

Over hver femte leder har ikke samme faglige baggrund som 

sine medarbejdere. Det er særligt udtalt på området for teknik, 

kultur, erhverv & øvrige samt generel offentlig administration. 

Men også på ældreområdet, arbejdsmarkeds- og 

socialområdet samt ungdoms- og videreuddannelsesområdet 

er der over en fjerdedel af lederne, der ikke har samme faglige 

baggrund som deres medarbejdere. 

Dagtilbudsområdet er det område, hvor lederne suverænt 

ligner deres medarbejdere mest. Kun 4 pct. af lederne på 

dagtilbudsområdet har en anden faglig baggrund end deres 

medarbejdere. 

Når man spørger lederne, om det faglige match mellem dem 

og deres medarbejdere er en begrænsning, svarer meget få 

ledere (kun 3 pct.), at matchet er en begrænsning. På tværs af 

alle områder finder kun 2-4 pct. af lederne matchet en 

begrænsning.  

Samlet set finder 83 pct. af de offentlige ledere det faglige 

match mellem dem selv og deres medarbejdere 

understøttende. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 13, 15 og 74. 
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… men det faglige match er mere understøttende, hvis lederne har 
samme faglige baggrund som deres medarbejdere 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

1,3

1,8

2,0

-3 -2 -1 0 1 2 3

Sammenhæng mellem faglig baggrund og betydning af fagligt match mellem 

leder og medarbejdere 

Gennemsnit af vurdering af betydningen af det faglige match 

Ledere med samme faglige baggrund som 

medarbejdere vurderer i højere grad, at det faglige 

match er understøttende 

Når ledere skal vurdere betydningen af det faglige match 

mellem dem og deres medarbejdere på en skala fra -3 (meget 

begrænsende) til 3 (meget understøttende), svarer ledere med 

samme faglige baggrund som deres medarbejdere i 

gennemsnit 2. Det betyder, at de ser det faglige match som ret 

understøttende. 

Ledere, der ikke har samme faglige baggrund som deres 

medarbejdere, svarer i gennemsnit 1,3. Det betyder, at 

matchet stadig er understøttende – men ikke lige så 

understøttende, som hvis man har samme faglige baggrund. 

Det faglige match er således generelt understøttende for alle 

ledere – men det er mere understøttende, hvis leder og 

medarbejdere har samme faglige baggrund.  

Det faglige match  

er begrænsende 

Det faglige match  

er understøttende 

Det er en klar fordel at have praksiserfaring på niveau med 

dem, man leder. Jeg oplever dog en udfordring blandt en 

række offentlige ledere, som ikke har taget ledelses-

professionen på sig, men stadigt agerer som 

fagprofessionelle, hvilket typisk kan understøtte mikro-

ledelse og manglende strategisk overblik. 

- Leder som har samme faglige baggrund som sine 

medarbejdere og finder det meget understøttende 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017. spm. 13,og 74. 

Ikke samme faglige baggrund Delvist samme faglige baggrund 

Samme faglige baggrund 
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Især mange af djøf-lederne har ikke samme faglige baggrund som 
deres medarbejdere 

KAPITEL 3: IDENTITET OG MOTIVATION 

 

29% 

38% 

15% 

25% 

5% 

10% 

10% 

27% 

Arbejdsmarked & socia 

Grundskole 

Ungdoms- & videreudda 

30% 

33% 39% 

Ældre 

38% 

Teknik, kultur, erhve 

Sundhed & psykiatri 

Forsvar & politi 

60% 

50% 

52% 

45% 

38% 

53% 

34% 

43% 29% 

25% 

32% 

Generel off. adm. 26% 

42% 33% 

39% 

Total 

Samme faglige baggrund 

Delvist samme faglige baggrund 

Ikke samme faglige baggrund 

0% 

0% 

5% 

6% 

0% 

0% 

0% 

5% 

3% 

Det faglige match er en begrænsning 

Fordeling af djøf-ledernes faglige baggrund ift. deres medarbejdere samt ledernes 

vurdering af det faglige match 

Andele 

… men meget få djøf-ledere finder det faglige match 

begrænsende 

Op mod halvdelen af lederne med en længere videregående 

samfundsvidenskabelig uddannelse (typisk djøf’ere) har ikke 

samme faglige baggrund som deres medarbejdere. Det er 

særligt udtalt på området for grundskole, teknik, kultur, erhverv 

& øvrige samt sundhed & psykiatri. Men også på 

ældreområdet, arbejdsmarkeds- og socialområdet samt 

ungdoms- og videreuddannelsesområdet er der over en 

tredjedel af lederne, der ikke har samme faglige baggrund som 

deres medarbejdere. 

Når man spørger djøf-lederne, om det faglige match mellem 

dem og deres medarbejdere er en begrænsning, svarer meget 

få ledere (kun 3 pct.) at matchet er en begrænsning. På 

ungdoms- og videreuddannelsesområdet samt sundheds- og 

psykiatriområdet er der dog hhv. 6 og 5 pct., som finder 

matchet begrænsende. 

Samlet set finder 82 pct. af djøf-lederne det faglige match 

mellem dem selv og deres medarbejdere understøttende. 

 Anm.: n=202.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 13, 15 og 74 
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KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 



 Side 60 

Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes ledelsesspænd 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

Hvor stort er ledernes ledelsesspænd? Og 

hvilken indflydelse har ledelsesspændet? 

Ledelsesspænd er populært sagt, hvor mange 

mennesker en person er direkte personaleleder for. I 

vores undersøgelse undersøger vi, hvor mange 

personer hver leder holder MUS 

(medarbejderudviklingssamtaler) eller LUS 

(lederudviklingssamtaler) med. Vi ved fra tidligere 

dansk forskning, at ved ledelsesspænd over 20 

personer bliver det sværere for lederen at optræde 

som reel personaleleder. Tilsvarende ved vi, at for 

små ledelsesspænd kan gøre det sværere at optræde 

i lederrollen, bl.a. fordi relationerne til personalet 

bliver for tætte.*  

 

Kapitlet her er opdelt i to emner, som omhandler hhv. 

måling af ledelsesspænd og hvad ledelsesspændet 

betyder for lederne. 

? 

Betydning af ledelsesspænd. Vi undersøger, hvad 

ledelsesspænd betyder for lederne – om det fx har 

konsekvenser at have et lille eller et stort ledelsesspænd. 

? 

Måling af ledelsesspænd. Vi afdækker, hvor stort 

ledernes ledelsesspænd er på tværs af hierarkisk niveau, 

sektor og område. 

 *: KORA, 2015: ”Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet”. Se her:    

  https://www.kora.dk/media/3482255/10731_rapport_ledelsespaend.pdf 
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Resultater og emneoversigt: måling af ledelsesspænd 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

Hvor stort er ledernes ledelsesspænd?  

Under dette emne gennemgår vi ledernes 

ledelsesspænd på tværs af hierarkisk niveau, 

fagområde og sektor. 

Vi præsenterer fire hovedkonklusioner: 

1. 75 pct. af alle ledere har et ledelsesspænd på 

under 26, mens gennemsnittet er 21. 

2. En fjerdedel af lederne på ældreområdet har 

direkte personaleledelsesansvar for over 45 

medarbejdere… 

3. … og nogle ledere har direkte 

personaleledelsesansvar for over 100 

medarbejdere. 

4. En fjerdedel af ledere af medarbejdere har direkte 

personaleledelsesansvar for over 30 

medarbejdere. 

? 
Måling af ledelsesspænd. Vi afdækker, hvor stort 

ledernes ledelsesspænd er på tværs af hierarkisk niveau, 

sektor og område. 

Betydning af ledelsesspænd. Vi undersøger, hvad 

ledelsesspænd betyder for lederne – om det fx har 

konsekvenser at have et lille eller et stort ledelsesspænd. 

? 
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75 pct. af alle ledere har et ledelsesspænd på under 26, mens 
gennemsnittet er 21 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1-6 og 18 

De fleste ledere har et ledelsesspænd mellem 1 og 25 

Ledelsesspænd er udtryk for det antal medarbejdere, en leder 

har direkte ledelsesret over og er her målt som det antal 

medarbejdere, lederen holder MUS eller LUS med. 

Omkring 75 pct. af lederne har et ledelsesspænd på mellem 1 

og 25 medarbejdere. Det mest almindelige ledelsesspænd er 

6-10, mens andelene af ledere med større ledelsesspænd er 

mindre. Det er dog værd at bemærke, at omkring 10 pct. af 

lederne har et ledelsesspænd på mere end 40 medarbejdere, 

og 6 pct. har et spænd på mere end 50. 

Ledelsesspænd  

Andele. ”Hvor mange personer er du direkte personaleleder for? Vi forstår her 

personaleledelse som afholdelse af medarbejder- eller lederudviklingssamtaler.” 

16% 
14% 

6-10 1-5 

20% 

16-20 

11% 

21-25 31-35 

7% 

26-30 

5% 

41-45 

4% 

36-40 

2% 

Over 

50 

3% 

46-50 

6% 

11-15 

14% 

Gennemsnitligt ledelsesspænd fordelt på sektor og hierarkisk niveau 

Gennemsnit 
Ledere i staten har de mindste ledelsesspænd, mens 

ledere i regioner har de største 

Der er relativt store forskelle på ledelsesspændet på tværs af 

de fire sektorer og tre hierarkiske niveauer.  

Kommuner og regioner har det højeste gennemsnitlige 

ledelsesspænd på over 20 medarbejdere, tæt efterfulgt af den 

statslige selvejesektor. Staten har det laveste spænd med 

gennemsnitligt 14 medarbejdere per leder. 

Mens kommunerne og regionerne har det højeste 

ledelsesspænd blandt ledere af medarbejdere, har den 

statslige selvejesektor det blandt topledere. Staten har et mere 

jævnt fordelt ledelsesspænd på tværs af hierarkisk niveau.  

Ledelsesspænd 

7

17

14

26

17

20

21

11

19

19

24

26

15

17

22

22

24

14

19

21

Kommuner 

Regioner 

Staten  

Statslig 

selveje 

Samlet  

Ledere af 

medarbejdere 

Ledere  

af ledere Topledere Samlet 
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En fjerdedel af lederne på ældreområdet har direkte 
personaleledelsesansvar for over 45 medarbejdere… 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

Spredning og gennemsnit af ledelsesspænd på tværs af fagområder 

Midterste streg = median. Nederste og øverste streger = hhv. nedre og øvre kvartil. 

Sorteret efter spredningsgrad* 

Spredningsgraden for ledelsesspænd varierer kraftigt 

på tværs af fagområder 

Grafen viser spredningsgraden for ledelsesspænd. Søjlernes 

midterste streg er medianen, dvs. den midterste ”observation” 

af ledelsesspænd inden for hvert fagområde. Når man fx stiller 

alle ældreområdets ledere op på en lang række, sorteret fra 

mindst til størst ledelsesspænd, vil den midterste leder i 

rækken have et ledelsesspænd på 30 medarbejdere. 

Hvis man til sammenligning gør det samme med lederne fra 

forsvar & politi, vil den midterste leder have et ledelsesspænd 

på 9 medarbejdere. 

Når det handler om ledelsesspænd, kan det være nyttigt også 

at kigge på medianen, fordi ledere med meget høje 

ledelsesspænd trækker gennemsnittet op, og medianen giver 

derfor et retvisende billede af det typiske ledelsesspænd. 

I grafen er søjlernes nederste og øverste streger hhv. nedre og 

øvre kvartil. Dvs. at søjlerne fra bund til top viser 

ledelsesspænd for de midterste 50 pct. af lederne på 

fagområderne. Derfor kan man eksempelvis læse af grafen, at 

25 pct. af lederne på ældreområdet har et ledelsesspænd på 

45 medarbejdere eller derover. Tilsvarende kan man læse, at 

25 pct. af lederne inden for forsvar & politi har et 

ledelsesspænd på 5 medarbejdere eller derunder. 

Områderne med den højeste spredning af ledelsesspænd er 

også de områder, som har de højeste gennemsnit og medianer 

for ledelsesspænd, nemlig ældre, grundskole samt sundhed & 

psykiatri. 

Nedre kvartil Median Øvre kvartil 

19

14

15

16

19

21

21

24

24

32

Gennemsnit 

 Anm.: n=1819.  

 *: Spredningsgrad = interkvartilafstand, dvs. afstanden mellem nedre og øvre kvartil. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18 

Antal medarbejdere 
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… og nogle ledere har direkte personaleledelsesansvar for over 
100 medarbejdere 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Ældre 

Sundhed & 

psykiatri 

Grundskole 

Arbejdsmarked 

& social 

Ungdoms &  

videreuddannelse 

Teknik, kultur, 

erhverv & øvrige 

Generel off. 

administration 

Forsvar og politi 

Dagtilbud 

32 

24 

24 

Enkelte lederes ledelsesspænd på tværs af fagområder samt områdernes 

gennemsnit 

Genemsnit er markeret med lodret streg. Enkelte ledere er markeret med kryds. 

21 

19 

16 

15 

14 

19 

Der er stor variation blandt den øverste fjerdedel af 

ledere med de højeste ledelsesspænd 

Når 25 pct. af lederne har et ledelsesspænd på over 27 

medarbejdere, dækker dette over stor variation. Der er 

eksempelvis 14 ledere, der har et ledelsesspænd på over 100 

medarbejdere. Disse ledere er især på grundskoleområdet.  

Grundet gruppernes små størrelser, kan man ikke med 

sikkerhed sige, at det samme billede gør sig gældende blandt 

alle offentlige ledere inden for de forskellige fagområder. 

Antal medarbejdere, som lederen holder MUS/LUS med 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18. 
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Leder af ledere 

En fjerdedel af ledere af medarbejdere har direkte 
personaleledelsesansvar for over 30 medarbejdere 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

Spredning og gennemsnit af ledelsesspænd på tværs af sektorer 

Midterste streg = median. Nederste og øverste streger = hhv. nedre og øvre kvartil. 

Sorteret efter spredningsgrad* 

Spredningsgraden for ledelsesspænd varierer også 

på tværs af sektorer, hvilket afspejler forskellene 

mellem fagområderne 

Spredningen af ledelsesspænd er størst i regionerne og mindst 

i staten. Det afspejler de forskelle, der er mellem de forskellige 

fagområder.  

Konkret ser vi fx, at ledelsesspændet for regionale ledere er 

det samme som for ledere inden for sundhed og psykiatri, 

hvilket stemmer overens med, at næsten alle regionale ledere 

også er ledere inden for sundhed og psykiatri. 

Nedre  

kvartil Median 

Øvre  

kvartil 

19

21

17

22

 Anm.: n=1819.  

 *: Spredningsgrad = interkvartilafstand, dvs. afstanden mellem nedre og øvre kvartil. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1-6 og 18 

Spredning og gennemsnit af ledelsesspænd på tværs af hierarkiske niveauer 

Midterste streg = median. Nederste og øverste streger = hhv. nedre og øvre kvartil. 

Sorteret efter spredningsgrad* 

Antal medarbejdere 

Gennemsnit 

Spredningsgraden for ledelsesspænd er størst for 

ledere af medarbejdere 

Spredningen af ledelsesspænd er størst for ledere af 

medarbejdere og mindst for ledere af ledere. Der er relativt stor 

spredning i topledernes ledelsesspænd, hvilket kan ses som 

udtryk for, at mange topledere inden for den statslige 

selvejesektor har relativt store ledelsesspænd. 
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Resultater og emneoversigt: betydning af ledelsesspænd 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

Hvilken indflydelse har ledelsesspændet? 

Under dette emne gennemgår vi sammenhængen 

mellem ledernes ledelsesspænd og hvordan de 

bruger deres tid, deres kompetencer samt deres 

lederidentitet. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Stort ledelsesspænd = stort tidsforbrug på drifts- 

og personaleledelse*. 

2. Ledere med store ledelsesspænd oplever 

stærkere kompetencer inden for 

personaleledelse*. 

3. Ledere med store ledelsesspænd oplever at 

bruge mere tid end ideelt på driftsledelse*. 

4. Stort ledelsesspænd = stærk lederidentitet*. 

? 

Betydning af ledelsesspænd. Vi undersøger, hvad 

ledelsesspænd betyder for lederne – om det fx har 

konsekvenser at have et lille eller et stort ledelsesspænd. 

? 

Måling af ledelsesspænd. Vi afdækker, hvor stort 

ledernes ledelsesspænd er på tværs af hierarkisk niveau, 

sektor og område. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge (undtagen side 4, som viser estimerede  

  sammenhænge). Sammenhængene er dog også estimeret vha. regressionsanalyser med kontrol  

  for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og grunduddannelse. Stjerner (*)  

  bruges på selve siden til at angive, om disse analyser viste en statistisk signifikant sammenhæng  

  (på 0,05-niveau).   . 
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Stort ledelsesspænd = stort tidsforbrug på drifts- og 
personaleledelse 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Faglig ledelse* 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad 

I meget 

høj grad 

I høj grad I lav grad I nogen grad I meget  

lav grad 

Stort ledelsesspænd (23+) 

Mellem ledelsesspænd (10-22) 

Lille ledelsesspænd (0-9) 

Beskæftigelse med ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem ledelsesspænd og tidsforbrug 

Gennemsnit. ”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 
Der er klare forskelle i ledernes tidsmæssige 

prioritering af forskellige opgaver på tværs af 

ledelsesspænd 

Det fremgår, at ledere med store ledelsesspænd bruger mere 

tid på særligt drifts- og personaleledelse, og i nogen grad på 

faglig ledelse. Det er desuden værd at bemærke, at det særligt 

er ledere med små ledelsesspænd, som bruger mindre tid på 

faglig ledelse, mens der kun er en marginal forskel på ledere 

med mellem ledelsesspænd og store ledelsesspænd. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (Estimeret vha. ordinal logistisk regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 18 og 20-24 

? 



 Side 68 

Ledere med store ledelsesspænd oplever stærkere kompetencer 
inden for personaleledelse 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

I høj grad I nogen grad 

Driftsledelse 

Personaleledelse* 

Faglig ledelse* 

Ledelse rettet opad* 

I meget 

høj grad 

Ledelse rettet udad 

I meget  

lav grad 

I lav grad 

Mellem ledelsesspænd (10-22) 

Stort ledelsesspænd (23+) Lille ledelsesspænd (0-9) 

Kompetencer inden for ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem ledelsesspænd og oplevede kompetencer 

Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 

tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?” 

Ledere med store ledelsesspænd oplever at have 

bedre kompetencer inden for personaleledelse 

Det fremgår, at ledere med store ledelsesspænd angiver, at de 

har stærkere kompetencer inden for personaleledelse og faglig 

ledelse. 

Forrige side viste, at ledere med store ledelsesspænd 

beskæftiger sig mere med både personaleledelse og faglig 

ledelse. Det er derfor værd at bemærke, at disse ledere også 

føler sig mere kompetente inden for disse discipliner.  

Forrige side viste samtidig, at ledere med store ledelsesspænd 

også bruger meget tid på driftsledelse. Denne side viser 

imidlertid, at de ikke føler sig mere kompetente inden for 

driftsledelse end andre ledere. 

? 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (Estimeret vha. ordinal logistisk regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 18 og 30-34 
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Ledere med store ledelsesspænd oplever at bruge mere tid end 
ideelt på driftsledelse 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

Aktuel tidsforbrug =  

Ideelt tidsforbrug 

Ledelse rettet udad* 

Ledelse rettet opad 

Faglig ledelse 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Mellem ledelsesspænd (10-22) 

Lille ledelsesspænd (0-9) Stort ledelsesspænd (23+) 

Sammenhæng mellem ledelsesspænd og opfattelse af tidsforbrug 

”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 

”I hvilken grad ville du beskæftige dig med følgende ledelsesopgaver i en ideel verden?” 

1=I meget lav grad; 5=I meget høj grad. Figuren viser den gennemsnitlige forskel på 

ledernes svar på de to spørgsmål. 

Det store tidsforbrug på driftsledelse sker på 

bekostning af faglig ledelse samt ledelse rettet opad 

og udad 

Lederne er blevet spurgt til både deres aktuelle tidsforbrug, 

samt hvordan de ideelt ville bruge deres tid. Forskellen mellem 

ledernes svar på disse to spørgsmål bruges derefter til at 

angive, i hvilken grad lederne aktuelt bruger mindre eller mere 

tid på ledelsesopgaverne, end de ville i en ideel verden. 

Både ledere med lille, mellem og stort ledelsesspænd oplever 

at bruge for meget tid på driftsledelse og for lidt tid på ledelse 

rettet opad og udad. Der er dog kun klar forskel på tværs af 

ledelsesspænd mht. driftsledelse og personaleledelse. Her 

oplever ledere med store ledelsesspænd oftere, at de bruger 

for meget tid. 

Der er til gengæld ikke en tendens til, at der er forskel på 

ledere med små og store ledelsesspænd, når det kommer til 

opfattelsen af tid brugt på faglig ledelse samt ledelse rettet 

udad. 

Ledelsesenhederne er for store. Driften fylder meget, og 

det er svært at nå faglig ledelse og personaleledelse. 

- Leder med ledelsesspænd på over 45 

? 

Lederne bruger 

mere 

tid end ideelt 

Lederne bruger 

mindre 

tid end ideelt 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (Estimeret vha. multinominal logistisk regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 18 og 20-29 
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Stort ledelsesspænd = stærk lederidentitet 

KAPITEL 4: LEDELSESSPÆND 

 

 Anm.: n=1819. 

               *: For begge sammenhænge er p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression)  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15, 18 og 94 

Ledere med stort ledelsesspænd har en stærkere 

lederidentitet 

Ledere med store ledelsesspænd har oftere en stærk 

lederidentitet. Konkret svarer ledere med et ledelsesspænd på 

20 i gennemsnit, at de har 0,5 point stærkere lederidentitet end 

ledere med et ledelsesspænd på 5. Sammenhængen er dog 

aftagende, så ledere med 25 medarbejdere har omtrent lige så 

stærk lederidentitet som ledere med 40 medarbejdere. 

Sammenhæng mellem ledelsesspænd og lederidentitet 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 

Sammenhæng mellem ledelsesspænd og lederidentitet på udvalgte områder 

0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest 
Sammenhængen mellem ledelsesspænd og leder-

identitet varierer på tværs af områder 

Mens der er stærkest sammenhæng mellem ledelsesspænd 

og lederidentitet på ungdoms- og videreuddannelsesområdet 

og sundheds- og psykiatriområdet, er sammenhængen 

svagest på dagtilbudsområdet og grundskoleområdet. Det 

fremgår, at lederidentiteten stiger støt med stigende 

ledelsesspænd på sundheds- og psykiatriområdet. 

Lederidentiteten lader dog til at aftage på ungdoms- og 

videreuddannelsesområdet ved ledelsesspænd ud over 30 

medarbejdere og på dagtilbuds- og grundskoleområdet ved 

ledelsesspænd ud over 25 medarbejdere. 
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KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes adfærd 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Hvilke ledere udfører hvilken type ledelse? 

Lederens adfærd er central for, at ledelse kan skabe 

resultater. Der er mange forskellige former for 

ledelsesadfærd, og i dette kapitel dykker vi ned i fire 

af dem. 

I undersøgelsen har vi spurgt ind til ledernes måde at 

være leder på i dagligdagen, og det er disse 

spørgsmål, som giver et samlet blik ind i deres 

overordnede ledelsesadfærd. Når resultaterne 

fortolkes, er det derfor også vigtigt at holde sig for øje, 

at ledernes brug af de forskellige adfærdsformer er 

udtryk for deres egne opfattelser. 

Kapitlet her er opdelt i fire emner, som hhv. 

introducerer de fire former for ledelsesadfærd, 

undersøger, hvordan forskellige karakteristika hænger 

sammen med hver form for adfærd, hvordan 

ledelsesadfærd varierer fra område til område, samt 

hvordan brugen af forskellige former for 

ledelsesadfærd hænger sammen med at opfatte 

forskellige rammevilkår som understøttende eller 

begrænsende. 

? 
Fire adfærdstyper. Vi præsenterer de fire typer af 

ledelsesadfærd, som vi undersøger. Navnlig 

visionsledelse, anerkendelse, faglig ledelse og distribueret 

ledelse 

Adfærd på tværs af karakteristika. Vi undersøger, 

hvordan brugen af de forskellige adfærdsformer hænger 

sammen med ledernes baggrundskarakteristika – såsom 

erfaring, lederuddannelse, hierarkisk niveau, etc. 

Adfærd på tværs af område. Vi afdækker, hvordan 

brugen af hver adfærdstype varierer fra område til 

område. 

Adfærd og rammevilkår. Vi kigger på, hvordan det at 

bruge de forskellige adfærdstyper hænger sammen med 

at opleve nogle rammevilkår mere understøttende. 
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Fire adfærdstyper. Vi præsenterer de fire typer af 

ledelsesadfærd, som vi undersøger. Navnlig 

visionsledelse, anerkendelse, faglig ledelse og distribueret 

ledelse 

Resultater og emneoversigt: fire adfærdstyper 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Bruger lederne de fire adfærdsformer? 

Under dette emne præsenterer vi de fire 

adfærdstyper, samt ledernes egen vurdering af, i 

hvilken grad de udøver ledelsesformen i deres 

dagligdag. 

Vi præsenterer følgende to hovedkonklusioner: 

1. Lederne angiver, at de bruger visionsledelse og 

anerkendelse. 

2. Lederne angiver, at de bruger faglig og 

distribueret ledelse. 

Selvom lederne således generelt angiver, at de 

udøver de fire typer ledelsesadfærd, er det vigtigt at 

pointere, at der også er variation mellem lederne. 

Denne variation bliver undersøgt i kapitlets næste 

emner. 

? 

Adfærd på tværs af karakteristika. Vi undersøger, 

hvordan brugen af de forskellige adfærdsformer hænger 

sammen med ledernes baggrundskarakteristika – såsom 

erfaring, lederuddannelse, hierarkisk niveau, etc. 

Adfærd på tværs af område. Vi afdækker, hvordan 

brugen af hver adfærdstype varierer fra område til 

område. 

Adfærd og rammevilkår. Vi kigger på, hvordan det at 

bruge de forskellige adfærdstyper hænger sammen med 

at opleve nogle rammevilkår mere understøttende. 



Vi undersøger fire væsentlige former for ledelsesadfærd 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Visionsledelse kaldes i litteraturen ofte transformationsledelse, og angiver, i hvilken grad 

lederne mener, at de formår at konkretisere, samt skabe forståelse og klarhed for 

enhedens fælles vision. 

 

Tidligere forskning* har vist, at visionsledelse hænger sammen med medarbejder-

motivation, jobtilfredshed og organisatoriske resultater. 

 

 

I spørgeskemaet måles ledernes opfattelse 

af, i hvilken grad de udøver fire former for 

ledelsesadfærd. 

 

De fire adfærdsformer er: 

- Visionsledelse 

- Anerkendelse 

- Faglig ledelse 

- Distribueret ledelse 

 

De fire former for adfærd er udvalgt, fordi de 

ofte er centrale for ledelse i den offentlige 

sektor, og fordi tidligere forskning har vist, at 

særligt visionsledelse, anerkendelse og 

distribueret ledelse er forbundet med en 

række eftertragtede faktorer. 

FIRE LEDELSES-
ADFÆRDSFORMER 

Anerkendelse kaldes i litteraturen ofte ikke-materielle, betingede belønninger (en form for 

transaktionsledelse), og angiver, i hvilken grad lederne bruger ikke-materielle goder 

(såsom positiv feedback og ros) til at belønne medarbejdere, som præsterer godt. 

 

Tidligere forskning** har vist, at anerkendelse hænger sammen med 

medarbejdermotivation og organisatoriske resultater 

 

 
Faglig ledelse indfanger ledernes bestræbelser på at understøtte faglig udvikling 

 

Især når mange af medarbejderne har høj grad af specialiseret, teoretisk viden og faste 

normer indenfor faggruppen, kan udvikling af denne faglighed udgøre en højt prioriteret 

type ledelse. 

Distribueret ledelse betegner et ledelsesfænomen, hvor medarbejderne og den formelle 

ledelse deles om ledelsesopgaverne med henblik på at påvirke ressourcer, beslutninger 

og mål  

 

Tidligere forskning*** har vist, at distribueret ledelse hænger sammen 

medarbejdertilfredshed, innovation samt højere individuel performance 

  *: Andersen, L. B., B. Bjørnholt, L. Ladegaard Bro & C. Holm-Petersen (2016). "Leadership and motivation. A qualitative study of transformational leadership and public service motivation” 

  Krogsgaard, J.A., P. Thomsen & L.B. Andersen. (2014). ”Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation.”   

  Andersen, L. B.; Heinesen, E. L.; Holm Pedersen. (2014). ”How Does Public Service Motivation Among Teachers Affect Student Performance in Schools?” 

  **:Jacobsen, C. B. & L. B. Andersen (2017) ”Leading Public Service Organizations: How to obtain employees with high self-efficacy” 

  ***: Jakobsen, M. L.; Kjeldsen, A. M.; Pallesen, T. (2016). ”Distribueret ledelse i offentlige serviceorganisationer”.  
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Lederne angiver, at de bruger visionsledelse og anerkendelse 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

9%

35%

14%

22%

4%0%0%0%0%0%

10 9 8 

15% 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Visionsledelse 

Visionsledelse 

Generelt angiver lederne, at de bruger visionsledelse, og 22 

pct. har således maksimumværdien 10, som betyder, at de i 

meget høj grad angiver, at de bruger visionsledelse. Ligeledes 

har ingen ledere en værdi under 5. 

Jf. andre undersøgelser vurderer lederne dog ofte deres brug 

af denne ledelsestype markant højere sammenlignet med 

deres medarbejderes vurdering. 

Fordeling over ledernes brug af visionsledelse 

Andele. 0 = Visionsledelse bruges i lav grad; 10 = Bruges i høj grad 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 40-42 og 46-48 

0%0%0%0%0%

36%

12%

31%

8%
4%

5 4 3 2 1 0 10 9 

10% 

8 7 6 

Anerkendelse 

Generelt angiver lederne, at de bruger anerkendelse i høj 

grad. Hele 36 pct. har således maksimumværdien 10, som 

betyder, at de i meget høj grad angiver, at de bruger 

anerkendelse. Ligeledes har ingen ledere en værdi under 5. 

Det gælder også for denne ledelsesform, at ledernes 

selvvurderinger typisk ligger højere end 

medarbejdervurderingerne. 

Fordeling over ledernes brug af anerkendelse 

Andele. 0 = Anerkendelse bruges i lav grad; 10 = Bruges i høj grad 

Anerkendelse 
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Lederne angiver, at de bruger faglig og distribueret ledelse 
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 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 43, 42 og 50-52 

Faglig ledelse 

Generelt angiver lederne, at de bruger faglig ledelse i høj grad. 

Hele 40 pct. har således maksimumværdien 10, som betyder, 

at de i meget høj grad angiver, at de bruger faglig ledelse. 

Ligeledes har ingen ledere en værdi under 5. 

Fordeling over ledernes brug af faglig ledelse 

Andele. 0 = Faglig ledelse bruges i lav grad; 10 = Bruges i høj grad 

0%0%0%0%0% 0%

40%

33%

4%1%

10 9 8 

22% 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Faglig ledelse 

0%0%0%0%0%

33%

21%
18%

7%
5%

4 3 2 1 0 10 9 8 

16% 

7 6 5 

Distribuerende ledelse 

Fordeling over ledernes brug af distribueret ledelse 

Andele. 0 = ledelse distribueret i lav grad; 10 = distribueres i høj grad 

Distribueret ledelse 

Generelt angiver lederne, at de bruger distribueret ledelse. 

Hele 33 pct. har således maksimumværdien 10, som betyder, 

at de i meget høj grad angiver, at de bruger distribueret 

ledelse. Ligeledes har ingen ledere en værdi under 5. 
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Resultater og emneoversigt: adfærd på tværs af karakteristika 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Hvem bruger de fire adfærdsformer? 

Under dette emne sammenligner vi brugen af de fire 

adfærdstyper på tværs af en række væsentlige 

lederkarakteristika. 

Vi præsenterer følgende syv hovedkonklusioner: 

1. Topledere udøver mere visionsledelse end andre 

ledere*. 

2. Regionale ledere udøver mere faglig ledelse end 

andre ledere*. 

3. Ledere med få års ledererfaring distribuerer 

ledelse i mindre grad*. 

4. Ledere med efteruddannelse udøver mere 

visionsledelse end ledere uden*. 

5. Mobile ledere udøver ikke nogen ledelsesadfærd i 

højere grad end andre ledere*. 

6. Ledere med mange medarbejdere udøver i højere 

grad faglig ledelse, men anerkender mindre*. 

7. Ledere med stærke lederidentiteter udøver mere 

visionsledelse end ledere med stærke faglige 

identiteter*. 

? 
Fire adfærdstyper. Vi præsenterer de fire typer af 

ledelsesadfærd, som vi undersøger. Navnlig 

visionsledelse, anerkendelse, faglig ledelse og distribueret 

ledelse 

Adfærd på tværs af karakteristika. Vi undersøger, 

hvordan brugen af de forskellige adfærdsformer hænger 

sammen med ledernes baggrundskarakteristika – såsom 

erfaring, lederuddannelse, hierarkisk niveau, etc. 

Adfærd på tværs af område. Vi afdækker, hvordan 

brugen af hver adfærdstype varierer fra område til 

område. 

Adfærd og rammevilkår. Vi kigger på, hvordan det at 

bruge de forskellige adfærdstyper hænger sammen med 

at opleve nogle rammevilkår mere understøttende. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. Stjerner (*) bruges på selve siden til at angive, om disse analyser viste en  

  statistisk signifikant sammenhæng (på 0,05-niveau).   . 
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Topledere udøver mere visionsledelse end andre ledere 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse* 

Anerkendelse 

Faglig ledelse 

Distribueret 

ledelse 

Topledere Ledere af medarbejdere Ledere af ledere 

Brug af ledelsesadfærd 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og hierarkisk niveau  

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Øvre ledere angiver, at de i højere grad udøver 

visionsledelse 

Topledere angiver, at de udøver visionsledelse i højere grad 

end ledere af ledere, som igen angiver, at de udøver 

visionsledelse i højere grad end ledere af medarbejdere. Der er 

til gengæld kun meget lille forskel på ledernes brug af 

anerkendelse og distribueret ledelse. Dog udøver topledere i 

mindre grad faglig ledelse end ledere af ledere og ledere af 

medarbejdere. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (samlet f-test af variablen for hierarkisk niveau, estimeret OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 40-52 

Det motiverer mig at inspirere politikere, direktion, chefer, 

ledere, medarbejdere og samarbejdsparter og være med 

til at sætte retning og holde fokus. 

- Topleder 
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Regionale ledere udøver mere faglig ledelse end andre ledere 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Distribueret 

Ledelse* 

Anerkendelse 

Faglig ledelse* 

Visionsledelse 

Kommune Region Stat Statslig selveje 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og sektor 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Kommunale og især regionale ledere angiver, at de 

udøver mere faglig ledelse end andre ledere 

Der forekommer klar variation i brugen af faglig ledelse på 

tværs af sektorerne. Regionale ledere angiver, at de bruger 

faglig ledelse i højest grad. Dog angiver kommunale ledere 

også, at de bruger faglig ledelse i relativt høj grad, mens både 

statslige ledere samt ledere i den statslige selvejesektor bruger 

det i mindre grad. 

Der er dog kun lille forskel på brugen af visionsledelse på 

tværs af sektorer. Der er ligeledes kun lille forskel på brugen af 

anerkendelse i kommuner, regioner og den statslige 

selvejesektor. Til gengæld angiver statslige ledere, at de 

bruger mere anerkendelse end andre ledere. 

Til sidst fremgår det, at statslige ledere bruger distribueret 

ledelse i mindre grad end ledere fra de tre andre sektorer. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (samlet f-test af variablen for sektor, estimeret OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 1, 2 og 40-52 

Brug af ledelsesadfærd 

Det motiverer mig at skabe bedst mulige arbejdsvilkår for 

mine medarbejdere og styrke fagligheden, så de derved 

er klædt på til at yde optimalt på kerneopgaven. 

- Regional leder  
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Ledere med få års ledererfaring distribuerer ledelse i mindre grad 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse 

Anerkendelse* 

Faglig ledelse 

Distribueret 

Ledelse* 

20+ år 10-19 år 5-9 år 0-4 års erfaring 

Brug af ledelsesadfærd 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og samlet ledererfaring 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Ledere med lav ledererfaring udøver mindre 

distribueret ledelse 

Det fremgår, at der generelt kun er små forskelle i brugen af 

visionsledelse og faglig ledelse på tværs af ledere med 

forskellig lederanciennitet. 

Til gengæld angiver ledere med 0-4 års samlet erfaring, at de 

distribuerer deres ledelse i lavere grad end ledere med hhv. 5-

9, 10-19 og 20+ års erfaring. Sammenhængen er imidlertid 

omvendt mht. brugen af anerkendelse. Her fremgår det, at 

særligt nye ledere anerkender meget. 

 Anm.: n=1819. 333 har 0-4 års erfaring; 374 har 5-9 år; 687 har 10-19 år; 425 har 20+. 

               *: p<0,05 (estimeret OLS-regression) (sammenhæng mellem erfaring og distribueret  

  ledelse p=0,056). 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og 40-52 
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Ledere med efteruddannelse udøver mere visionsledelse end 
ledere uden 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse* 

Anerkendelse 

Faglig ledelse 

Distribueret 

ledelse 

Master Diplom Øvrig Ingen 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og lederuddannelse 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Ledere med efteruddannelse udøver mere 

visionsledelse end ledere uden 

Det fremgår, at ledere uden en lederuddannelse angiver, at de 

i lavere grad udøver visionsledelse end ledere med hhv. øvrige 

interne eller eksterne lederuddannelser, diplom eller master i 

ledelse. 

Til gengæld udøver ledere uden en lederuddannelse i meget 

svag grad mere anerkendelse end andre ledere. Det er dog 

værd at bemærke, at denne forskel ikke er statistisk signifikant.  

Der er ikke forskel på brugen af faglig ledelse og distribueret 

ledelse på tværs af lederuddannelse. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (samlet f-test af variablen for lederuddannelse, estimeret OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 40-52 

Brug af ledelsesadfærd 
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Mobile ledere udøver ikke nogen ledelsesadfærd i højere grad end 
andre ledere 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Faglig ledelse 

Anerkendelse 

Visionsledelse 

Distribueret 

ledelse 

2 1 0 andre fagområder/sektorer 3 4 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og mobilitet 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Ledere med erfaring fra flere andre fagområder eller 

sektorer udøver de fire adfærdstyper i lige så høj 

grad som andre ledere 

Mobilitet er et udtryk for, hvor meget ledere bevæger sig rundt 

mellem sektorer og fagområder, når de skifter job.  

Det fremgår, at ledere med erfaring fra flere andre 

områder/sektorer ikke angiver, at de udøver nogen af de fire 

adfærdstyper i højere grad end ledere uden erfaring fra andre 

steder. Om end der angående faglig ledelse er en tendens til, 

at ledere uden erfaring fra andre sektorer/områder udøver 

denne adfærdstype i højere grad, er forskellen ikke statistisk 

signifikant. 

 Anm.: n=1181. Analysen inkluderer kun ledere, som har haft en tidligere lederstilling end  

  deres nuværende. Du kan læse mere om mobilitet i kapitel  9. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 16, 17 og 40-52 

Brug af ledelsesadfærd 
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Ledere med mange medarbejdere udøver i højere grad faglig 
ledelse, men anerkender mindre 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse 

Anerkendelse* 

Faglig ledelse* 

Distribueret 

ledelse 

Stort ledelsesspænd (23+) 

Mellem ledelsesspænd (10-22) 

Lille* ledelsesspænd (1-9 medarbejdere) 

Brug af ledelsesadfærd 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og ledelsesspænd 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Ledere med mange medarbejdere angiver, at de 

udøver mere faglig ledelse, men mindre anerkendelse 

Det fremgår, at der ikke er en tendens til, at ledernes 

ledelsesspænd hænger sammen med deres brug af 

visionsledelse eller distribueret ledelse.  

Til gengæld fremgår det, at ledere med få medarbejdere i lidt 

højere grad bruger anerkendelse end ledere med flere 

medarbejdere, og at ledere med flest medarbejdere bruger 

anerkendelse mindst. 

Omvendt bruger ledere med store ledelsesspænd faglig 

ledelse i højere grad end hhv. ledere med mellem og små 

ledelsesspænd. 

 Anm.: n=1819.  

  *Ledere med ”lille” ledelsesspænd består af de 33 pct. ledere med mindste  

  ledelsesspænd, mens ledere med ”mellem” og ”stort” ledelsesspænd består  

  af de 33 pct. ledere med hhv. mellemst og størst ledelsesspænd. 

               *: p<0,05 (estimeret OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 18 og 40-52 
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Ledere med stærke lederidentiteter udøver mere visionsledelse 
end ledere med stærke faglige identiteter 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Anerkendelse 

Distribueret 

ledelse 

Faglig ledelse 

Visionsledelse* 

Meget stærk lederidentitet (8-10) 

Stærk faglig identitet (0-4) 

Lige stærk faglig og lederidentitet (5) 

Stærk lederidentiet (6-7) 

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og lederidentitet 

Gennemsnit. Ledelsesadfærd: 0=meget lav brug; 10=Meget høj brug 

Lederidentitet: 0 angiver stærk faglig identitet, 10 stærk lederidentitet 

Ledere med stærke lederidentiteter fokuserer på 

visionsledelse 

Det fremgår, at ledere med meget stærke lederidentiteter 

angiver, at de bruger visionsledelse i højest grad, mens ledere 

med stærkere faglige identiteter i mindre grad bruger 

visionsledelse.  

Der er ikke systematisk sammenhæng mellem identitet og brug 

af anerkendelse, faglig ledelse, eller distribueret ledelse. 

 Anm.: n=1819. 112 ledere har en stærk faglig identitet; 493 ledere har lige stærk faglig  

  og lederidentitet; 517 ledere har en stærk lederidentitet; 697 ledere har en meget 

  stærk lederidentitet. 

               *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 40-52 og 94 

Brug af ledelsesadfærd 
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Resultater og emneoversigt: adfærd på tværs af område 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Hvor udbredt er de fire adfærdstyper på 

fagområderne? 

Under dette emne sammenligner vi ledernes brug af 

de fire adfærdstyper på tværs af de forskellige 

fagområder. 

Vi præsenterer fire hovedkonklusioner: 

1. Ledere på dagtilbudsområdet bruger mest 

visionsledelse. 

2. Ledere inden for forsvar og politi bruger mest 

anerkendelse. 

3. Ledere på de store velfærdsområder bruger mest 

faglig ledelse. 

4. Ledere på arbejdsmarkeds- og socialområdet 

distribuerer ledelse mest. 

? 
Fire adfærdstyper. Vi præsenterer de fire typer af 

ledelsesadfærd, som vi undersøger. Navnlig 

visionsledelse, anerkendelse, faglig ledelse og distribueret 

ledelse 

Adfærd på tværs af karakteristika. Vi undersøger, 

hvordan brugen af de forskellige adfærdsformer hænger 

sammen med ledernes baggrundskarakteristika – såsom 

erfaring, lederuddannelse, hierarkisk niveau, etc. 

Adfærd på tværs af område. Vi afdækker, hvordan 

brugen af hver adfærdstype varierer fra område til 

område. 

Adfærd og rammevilkår. Vi kigger på, hvordan det at 

bruge de forskellige adfærdstyper hænger sammen med 

at opleve nogle rammevilkår mere understøttende. 
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Ledere på dagtilbudsområdet bruger mest visionsledelse 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 40-42 
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Arbejdsmarked  

& social 
8% 

Ældre 9% 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 10% 

Grundskole 

Der er moderat variation af brugen af visionsledelse 

på tværs af område 

Lederne er blevet inddelt i tre grupper efter deres brug af 

visionsledelse. Vi har for så vidt muligt gjort grupperne lige 

store, men idet der i nogle tilfælde er mange ledere, som 

bruger visionsledelse i lige høj grad, er der i praksis 

størrelsesforskelle på grupperne. 

48 pct. af lederne på dagtilbudsområdet angiver, at de bruger 

visionsledelse i høj grad, og er derfor de ledere, som bruger 

visionsledelse mest. Områderne, hvor færrest ledere anvender 

visionsledelse i høj grad er grundskoleområdet, hvor 29 pct. 

angiver, at de bruger visionsledelse i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og brug af visionsledelse 

Andele 

Høj brug Mellem brug Lav brug af visionsledelse 
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Ledere inden for forsvar og politi bruger mest anerkendelse 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 46-48 
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9% 
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Dagtilbud 

Grundskole 

Der er svag variation af brugen af anerkendelse på 

tværs af områder 

Lederne er blevet inddelt i tre grupper efter deres brug af 

anerkendelse. Vi har for så vidt muligt gjort grupperne lige 

store, men idet der i nogle tilfælde er mange ledere, som 

bruger anerkendelse i lige høj grad, er der i praksis 

størrelsesforskelle på grupperne. 

45 pct. af lederne inden for forsvar og politi angiver, at de 

bruger anerkendelse i høj grad, og de er derfor de ledere, som 

bruger anerkendelse mest. Dagtilbudsområdet er det område, 

hvor færrest ledere anvender anerkendelse i høj grad, nemlig 

31 pct.  

Sammenhæng mellem fagområde og brug af anerkendelse 

Andele 

Høj brug Mellem brug Lav brug af anerkendelse 
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Ledere på de store velfærdsområder bruger mest faglig ledelse 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 43-44 
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Ledere på dagtilbudsområdet angiver, at de bruger 

mest faglig ledelse 

Lederne er blevet inddelt i tre grupper efter deres brug af faglig 

ledelse. Vi har for så vidt muligt gjort grupperne lige store, men 

idet der i nogle tilfælde er mange ledere, som bruger faglig 

ledelse i lige høj grad, er der i praksis størrelsesforskelle på 

grupperne. 

55 pct. af lederne inden for dagtilbudsområdet angiver, at de 

bruger faglig ledelse i høj grad, og de er derfor de ledere, som 

bruger faglig ledelse mest. Området for teknik, kultur, erhverv 

og øvrige er det område, hvor færrest ledere angiver at bruge 

faglig ledelse i høj grad, nemlig 25 pct.  

Sammenhæng mellem fagområde og brug af faglig ledelse 

Andele 

Høj brug Mellem brug Lavt brug af faglig ledelse 
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Ledere på arbejdsmarkeds- og socialområdet distribuerer deres 
ledelse mest 
 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 46-48 
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Dagtilbud 

Grundskole 

Der er mindre variationer i brugen af distribueret 

ledelse på tværs af områder 

Lederne er blevet inddelt i tre grupper efter deres brug af 

distribueret ledelse. Vi har for så vidt muligt gjort grupperne 

lige store, men idet der i nogle tilfælde er mange ledere, som 

bruger distribueret ledelse i lige høj grad, er der i praksis 

størrelsesforskelle på grupperne. 

62 pct. af lederne inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet 

angiver, at de distribuerer ledelse i høj grad, og de er derfor de 

ledere, som bruger distribuerer ledelse mest. Områderne, hvor 

færrest ledere anvender distribueret ledelse i høj grad, er 

grundskoleområdet, sundheds- og psykiatriområdet samt 

området for forsvar og politi, hvor 50 pct. angiver, at de bruger 

denne ledelsesform i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og distribueret ledelse 

Andele 

Høj  grad Mellem grad Lav grad af distribueret ledelse 
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Knap en tredjedel af lederne uddelegerer tilrettelæggelsen af den 
konkrete opgaveløsning til medarbejderne 
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Generel arbejdstilrettelæggelse 

Sammenhæng mellem fagområde og fuldstændig uddelegering af opgaver 

Andel ledere, som svarer, at de uddelegerer nedenstående opgaver  til medarbejderne 
… men meget få ledere uddelegerer udviklingen af 

enheden til medarbejderne 

I de tre spørgsmål, som ligger til grund for udarbejdelsen af 

målet for distribueret ledelse, har lederne også kunnet svare, 

at de pågældende opgaver er delegeret til medarbejderne. Det 

drejer sig om nedenstående tre spørgsmål: 

1. Som leder inddrager jeg medarbejderne i tilrettelæggelse 

af den konkrete opgaveløsning 

2. Som leder inddrager jeg medarbejderne i den generelle 

arbejdstilrettelæggelse 

3. Som leder inddrager jeg medarbejderne i udviklingen af 

min enhed 

Knap en tredjedel af lederne svarer, at tilrettelæggelsen af den 

konkrete opgaveløsning er delegeret til medarbejderne, imens 

en femtedel af lederne svarer, at den generelle 

arbejdstilrettelæggelse er uddelegeret til medarbejderne. Det 

er på ældreområdet, at lederne generelt uddelegerer mest – 

og inden for forsvar og politi, at de uddelegerer mindst. 

Når det handler om udviklingen af enheden, uddelegerer 

lederne i noget mindre grad. Her svarer kun 6 pct. af lederne, 

at opgaven vedr. udviklingen af enheden er delegeret til 

medarbejderne.  

 Anm.: I alt har 560 svaret, at de helt delegerer tilrettelæggelse af opgaveløsning. 350 har  

  svaret, at de helt delegerer generel arbejdstilrettelæggelse. 105 har svaret, at de helt  

  delegerer udvikling af enhed. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 46-48 
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Resultater og emneoversigt: adfærd og rammevilkår 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

Ændrer ledelsesformer ledernes oplevelse af 

rammevilkårene? 

Under dette emne undersøger vi, hvordan ledere 

opfatter rammevilkår forskelligt, afhængigt af i hvilken 

grad de bruger de fire former for ledelsesadfærd.  

Vi præsenterer fire hovedkonklusioner: 

1. Ledere, som i høj grad anvender visionsledelse, 

oplever især resultat- og effektmål som mere 

understøttende*. 

2. Ledere, som i høj grad anvender anerkendelse, 

oplever især proces- og aktivitetsmål som mere 

understøttende*. 

3. Ledere, som i høj grad anvender faglig ledelse, 

oplever især dokumentationskrav som mere 

understøttende*. 

4. Ledere, som i høj grad anvender distribueret 

ledelse, oplever især dialogen med øvre ledere 

som mere understøttende*. 

? 
Fire adfærdstyper. Vi præsenterer de fire typer af 

ledelsesadfærd, som vi undersøger. Navnlig 

visionsledelse, anerkendelse, faglig ledelse og distribueret 

ledelse 

Adfærd på tværs af karakteristika. Vi undersøger, 

hvordan brugen af de forskellige adfærdsformer hænger 

sammen med ledernes baggrundskarakteristika – såsom 

erfaring, lederuddannelse, hierarkisk niveau, etc. 

Adfærd på tværs af område. Vi afdækker, hvordan 

brugen af hver adfærdstype varierer fra område til 

område. 

Adfærd og rammevilkår. Vi kigger på, hvordan det at 

bruge de forskellige adfærdstyper hænger sammen med 

at opleve nogle rammevilkår mere understøttende. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. Stjerner (*) bruges på selve siden til at angive, om disse analyser viste en  

  statistisk signifikant sammenhæng (på 0,05-niveau).   . 
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Ledere, som i høj grad anvender visionsledelse, oplever især 
resultat- og effektmål som mere understøttende 

-1 0 1 2

Dokumentations- 

procedurer 

Politisk interesse* 

Resultat- og effektmål* 

Proces- og aktivitetsmål* 

Dialog med  

øvre ledelseslag* 

Den lovgivnings- 

mæssige ramme 

Lav brug af visionsledelse Høj brug Mellem brug 

Betydning af faktor 

Sammenhæng mellem visionsledelse og opfattelse af faktorer 

Gennemsnit. ”Hvilken betydning har følgende faktorer for dit arbejde som leder?” 

-3=Meget begrænsende; 0=neutral effekt; 3=Meget understøttende 

Ledere, som anvender visionsledelse, ser mål for 

resultater og effekter mere understøttende 

Det fremgår, at ledere, som angiver, at de i høj grad anvender 

visionsledelse, ofte også anser forskellige rammer som mere 

understøttende. 

Særligt er der en tendens til, at ledere, som anvender 

visionsledelse, i højere grad ser resultat- og effektmål, proces- 

og aktivitetsmål, politisk interesse samt dialogen med øvre 

ledelseslag som understøttende.  

Undtagelsen er den lovgivningsmæssige ramme og 

dokumentationsprocedurer, hvor ledere, der angiver, at de i høj 

grad anvender visionsledelse, ikke er mere tilbøjelige til at 

opfatte faktorerne som understøttende. 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 40-42 og 65-70 
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Ledere, som i høj grad anvender anerkendelse, oplever især 
proces- og aktivitetsmål som mere understøttende 

-1 0 1 2

Den lovgivnings- 

mæssige ramme 

Resultat- og effektmål* 

Proces- og aktivitetsmål* 

Dokumentations- 

procedurer 

Politisk interesse* 

Dialog med  

øvre ledelseslag* 

Mellem brug Høj brug Lav brug af anerkendelse 

Betydning af faktor 

Sammenhæng mellem brug af anerkendelse og opfattelse af faktorer 

Gennemsnit. ”Hvilken betydning har følgende faktorer for dit arbejde som leder?” 

-3=Meget begrænsende; 0=neutral effekt; 3=Meget understøttende 

Anerkendelse hænger sammen med oplevelsen af, at 

flere forskellige rammevilkår er mere understøttende 

Det fremgår, at ledere, som angiver, at de i høj grad anvender 

anerkendelse, i højere grad ser særligt proces- og aktivitetsmål 

samt dialog med ledelseslag over deres eget som 

understøttende. 

Ledere, som i høj grad bruger anerkendelse, er dog ikke mere 

tilbøjelige til at se hverken den lovgivningsmæssige ramme 

eller dokumentationsprocedurer som understøttende. 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 46-48 og 65-70 
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Ledere, som i høj grad anvender faglig ledelse, oplever især 
dokumentationskrav som mere understøttende 

-1 0 1 2

Resultat- og effektmål* 

Den lovgivnings- 

mæssige ramme 

Dokumentations- 

Procedurer* 

Politisk interesse* 

Proces- og aktivitetsmål* 

Dialog med  

øvre ledelseslag* 

Mellem brug Høj brug Lav brug af faglig ledelse 

Betydning af faktor 

Sammenhæng mellem brug af faglig ledelse og opfattelse af faktorer 

Gennemsnit. ”Hvilken betydning har følgende faktorer for dit arbejde som leder?” 

-3=Meget begrænsende; 0=neutral effekt; 3=Meget understøttende 

Faglig ledelse hænger sammen med oplevelsen af, at 

flere forskellige rammevilkår er mere understøttende 

Det fremgår, at ledere, som angiver, at de i høj grad anvender 

faglig ledelse, i højere grad ser særligt dokumentations-

procedurer samt dialog med ledelseslag over deres eget som 

understøttende. Det er værd at bemærke, at alle lederne 

primært ser dokumentation som begrænsende. 

Ledere, som i høj grad bruger faglig ledelse, er dog ikke mere 

tilbøjelige til at se den lovgivningsmæssige ramme som 

understøttende. 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 43-, 44 og 65-70 



 Side 96 

Ledere, som i høj grad anvender distribueret ledelse, oplever især 
dialogen med øvre ledere som mere understøttende 

-1 0 1 2

Den lovgivnings- 

mæssige ramme 

Resultat- og effektmål 

Proces- og aktivitetsmål* 

Dokumentations- 

procedurer 

Politisk interesse* 

Dialog med  

øvre ledelseslag* 

Lav brug af distribueret ledelse Høj brug Mellem brug 

Betydning af faktor 

Sammenhæng mellem brug af distribueret ledelse og opfattelse af faktorer 

Gennemsnit. ”Hvilken betydning har følgende faktorer for dit arbejde som leder?” 

-3=Meget begrænsende; 0=neutral effekt; 3=Meget understøttende 

Distribueret ledelse hænger sammen med oplevelsen 

af, at flere forskellige rammevilkår er mere 

understøttende 

Det fremgår, at ledere, som angiver, at de i høj grad anvender 

distribueret ledelse, i højere grad ser dialogen med øvre ledere 

som understøttende. 

Om end mønsteret er mindre tydeligt, er det værd at bemærke, 

at ledere som i høj grad bruger distribueret ledelse også 

opfatter proces- og aktivitetsmål samt politisk interesse som 

mere understøttende. 

KAPITEL 5: LEDELSESADFÆRD 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 43- og 65-70 
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? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes syn på 
samarbejde 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

Hvordan vurderer de offentlige ledere deres 

samarbejde med andre aktører? 

Den offentlige sektor er i en årrække blevet mødt med 

krav om at åbne sig mod sin omverden. Om der er 

tale om øget samarbejde med private aktører, som fx 

private udbydere af hjemmepleje, frivillige 

organisationer, som det fx er kravet i folkeskoleloven, 

eller interesseorganisationer og borgere, er det et 

krav, at offentlige organisationer skal kunne og ville 

samarbejde. Det er derfor oplagt, at vi undersøger, 

hvordan offentlige ledere oplever samarbejde. 

Konkret  er dette kapitel opdelt i tre emner, som 

undersøger, i hvilket omfang lederne samarbejder 

hhv. internt i organisationen, tværgående i den 

offentlige sektor, og eksternt med aktører uden for 

den offentlige sektor. 

? 
Internt samarbejde. Vi ser nærmere på påvirkningen fra 

samarbejde med personer i organisationen, lederen ikke 

er leder for samt betydningen af denne påvirkning. 

Tværgående samarbejde. Vi undersøger påvirkningen 

fra samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 

samt opfattelsen af denne påvirkning. 

Eksternt samarbejde. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejde med borgere, frivillige foreninger, 

interesseorganisationer og andre aktører, samt hvordan 

lederne ser på denne påvirkning. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: internt samarbejde 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere internt 

samarbejde? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra internt samarbejde og ledernes 

vurdering af betydningen af denne påvirkning. Internt 

samarbejde forstås som samarbejde med personer i 

organisationen, lederen ikke er leder for. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Internt samarbejde er vigtigt for ledernes arbejde 

– særligt inden for generel offentlig administration. 

2. Internt samarbejde understøtter, men kan også 

begrænse – særligt på ældreområdet. 

3. Ledere, som samarbejder meget internt, ser dette 

samarbejde som understøttende*. 

? 
Internt samarbejde. Vi ser nærmere på påvirkningen fra 

samarbejde med personer i organisationen, lederen ikke 

er leder for samt betydningen af denne påvirkning. 

Tværgående samarbejde. Vi undersøger påvirkningen 

fra samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 

samt opfattelsen af denne påvirkning. 

Eksternt samarbejde. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejde med borgere, frivillige foreninger, 

interesseorganisationer og andre aktører, samt hvordan 

lederne ser på denne påvirkning. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Internt samarbejde er vigtigt for ledernes arbejde – særligt inden 
for generel offentlig administration 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1761. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 75 
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Der er moderat variation i påvirkningen fra internt 

samarbejde på tværs af fagområde 

Overordnet angiver 63 pct. af lederne, at internt samarbejde, 

forstået som samarbejde med andre personer i organisationen, 

lederen ikke er leder for, påvirker deres arbejde som leder i høj 

eller meget høj grad.  

Det område, hvor færrest ledere oplever en stor påvirkning, er 

dagtilbudsområdet. Her angiver 54 pct. af lederne dog stadig, at 

samarbejde med andre personer i organisationen, de ikke er 

leder for, påvirker deres arbejde i høj eller meget høj grad. 

Området for generel offentlig administration er til gengæld det 

område, hvor lederne føler den største påvirkning. Her angiver 

38 pct., at samarbejde med andre personer i organisationen, de 

ikke er leder for, påvirker deres ledelse i meget høj grad, mens 

35 pct. angiver, at samarbejdet påvirker deres arbejde i høj 

grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra internt samarbejde 

Andele. ”I hvilken grad påvirker samarbejde med andre personer, du ikke er  leder for, i 

organisationen, dit arbejde?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Internt samarbejde understøtter, men kan også begrænse – 
særligt på ældreområdet 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1748. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 79 
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På tværs af områder er der kun lille forskel på 

betydningen af internt samarbejde  

Overordnet mener 70 pct. af lederne, at internt samarbejde er 

understøttende for deres egen ledelse, mens omkring en 

tiendedel ser samarbejdet som begrænsende.  

På ældreområdet opfatter flest ledere samarbejde med 

personer, de ikke er ledere for, som begrænsende. Her angiver 

20 pct., at samarbejdet er begrænsende, mens 64 pct. dog ser 

det som understøttende. På området for teknik, kultur, erhverv 

og øvrige ser flest ledere internt samarbejde som 

understøttende, idet 77 pct. ser samarbejdet som 

understøttende, mens kun 5 pct. ser det som begrænsende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af internt 

samarbejde 

Andele. ”Vurderer du samarbejde med personer, du ikke er leder for i organisationen, 

som understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

 Begrænsende Neutral Understøttende 
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Ledere, som samarbejder meget internt, ser dette samarbejde 
som understøttende 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 

54% 58%

31%

11%

35% 30%

58%

78% 83%

12%12%12%12%
5% 

I meget lav grad I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad 

11% 

Begrænsende Neutral Understøttende 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra og opfattelse af internt samarbejde 

Andele, som finder internt samarbejde… 

 Anm.: n=1731. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant”. Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 75 og 79 

Langt de fleste ledere, som samarbejder meget 

internt, ser samarbejdet som understøttende 

58 pct. af lederne, som angiver, at samarbejde med personer, 

de ikke er leder for, påvirker dem i lav grad, opfatter 

betydningen af samarbejdet som neutral. Det samme gælder 

kun for 5 pct. af de ledere, som oplever, at samarbejdet 

påvirker dem i meget høj grad. Blandt disse ledere angiver 83 

pct. derimod, at samarbejdet er understøttende for deres 

arbejde som ledere. 

”I hvilken grad påvirker samarbejde med andre personer,  

du ikke er  leder for, dit arbejde? 

Det motiverer mig at samarbejde på tværs internt og 

eksternt. 

- Leder inden for arbejdsmarked- og socialområdet 
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Indholdsfortegnelse og resultater: tværgående samarbejde 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

tværgående samarbejde? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra tværgående samarbejde og 

ledernes vurdering af betydningen af denne 

påvirkning. Tværgående samarbejde forstås som 

samarbejde med andre dele af den offentlige sektor. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Tværgående samarbejde påvirker ledelse, især 

på arbejdsmarkeds- og socialområdet. 

2. Tværgående samarbejde er understøttende, især 

på arbejdsmarkeds-, social-, og 

dagtilbudsområderne. 

3. Mange ledere har brug for mere information fra 

andre offentlige institutioner for at løse deres egen 

kerneopgave. 

4. Ledere, som samarbejder tværgående og har 

tilstrækkelig information, ser dette samarbejde 

som understøttende*. 

? 
Internt samarbejde. Vi ser nærmere på påvirkningen fra 

samarbejde med personer i organisationen, lederen ikke 

er leder for samt betydningen af denne påvirkning. 

Tværgående samarbejde. Vi undersøger påvirkningen 

fra samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 

samt opfattelsen af denne påvirkning. 

Eksternt samarbejde. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejde med borgere, frivillige foreninger, 

interesseorganisationer og andre aktører, samt hvordan 

lederne ser på denne påvirkning. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Tværgående samarbejde påvirker ledelse, især på 
arbejdsmarkeds- og socialområdet 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1788. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 76 
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Der er klar variation i påvirkningen fra tværgående 

samarbejde med andre dele af den offentlige sektor  

Overordnet angiver 42 pct. af lederne, at tværgående 

samarbejde i høj eller meget høj grad påvirker deres ledelse.  

Det område, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er inden for 

forsvar og politi. Her angiver 32 pct. af lederne, at tværgående 

samarbejde påvirker deres arbejde i høj eller meget høj grad. 

Samtidig angiver 33 pct., at samarbejdet påvirker deres arbejde 

i lav eller meget lav grad. 

Arbejdsmarkeds- og socialområdet er til gengæld det område, 

hvor lederne føler den største påvirkning. Her angiver 23 pct., at 

tværgående samarbejde påvirker deres ledelse i meget høj 

grad, mens 37 pct. angiver, at samarbejdet påvirker deres 

arbejde i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra tværgående samarbejde 

Andele. ”I hvilken grad påvirker samarbejde med andre dele af den offentlige sektor dit 

arbejde?” 

I lav grad I meget lav grad I meget høj grad I nogen grad I høj grad 
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Tværgående samarbejde er understøttende, især på 
arbejdsmarkeds-, social-, og dagtilbudsområderne 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1758. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 80 
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Dagtilbudsområdet ser tværgående samarbejde som 

mest understøttende 

Overordnet mener 61 pct. af lederne, at samarbejde med 

andre dele af den offentlige sektor er understøttende for deres 

egen ledelse, mens en tiendedel ser samarbejdet som 

begrænsende.  

På sundheds- og psykiatriområdet opfatter flest ledere 

tværgående samarbejde som begrænsende. Der er dog kun 

14 pct., som oplever samarbejdet som begrænsende, mens 53 

pct. ser det som understøttende. På dagtilbudsområdet ser 

flest ledere tværgående samarbejde som understøttende, idet 

76 pct. ser samarbejdet som understøttende, mens kun 7 pct. 

ser det som begrænsende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af tværgående 

samarbejde  

Andele. ”Vurderer du samarbejde med andre dele af den offentlige sektor som 

understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

Understøttende Neutral Begrænsende 

Det motiverer mig at have mulighed for at lave 

helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af forskellige 

forvaltninger og sektorer. 

- Leder inden for arbejdsmarked- og socialområdet 
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Mange ledere har brug for mere information fra andre offentlige 
institutioner for at løse deres egen kerneopgave 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1517. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 93 

12%

10%

14%

18%

14%

13%

13%

11%

13%

12%

38%

28%

54%

52%

52%

51%

51%

54%

43%

46%

37%

44%

25%

20%

23%

23%

20%

25%

29%

28%

15%

20%

6%

8%

11%

9%

7%

7%

5%

1%

5% 

Generel off. adm. 5% 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 
3% 

Forsvar & politi 5% 

Arbejdsmarked 

 & social 
5% 

Ældre 5% 

Sundhed & psykiatri 4% 

Ungdoms- & 

 videreuddannelse 
3% 4% 

Dagtilbud 4% 

Grundskole 

Samlet 

Særligt grundskole og dagtilbud oplever dog generelt 

at have tilstrækkelig information 

Overordnet angiver 37 pct. af lederne, at de i høj eller meget høj 

grad har tilstrækkelig information om andre offentlige 

institutioners aktiviteter, der vel at mærke har betydning for 

løsningen af ledernes egen kerneopgave. Næsten halvdelen af 

lederne angiver, at de i nogen grad har tilstrækkelig information. 

17 pct. af lederne angiver, at de i lav eller meget lav grad har 

tilstrækkelig information. Samlet set kan det tyde på, at mange 

ledere har brug for mere information fra andre offentlige 

institutioner for at løse deres egen kerneopgave. 

Særligt grundskole og dagtilbud skiller sig dog positivt ud. Her 

angiver hhv. 52 pct. og 64 pct., at de har tilstrækkelig 

information. I den anden ende ligger forsvar & politi samt 

sundhed og psykiatri. På disse områder har kun hver fjerde 

leder tilstrækkelig information, imens hver fjerde leder i lav eller 

meget lav grad har tilstrækkelig information. 

Sammenhæng mellem fagområde og tilstrækkelig information fra andre offentlige 

institutioners aktiviteter 

Andele. ”Har du tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter, 

der har betydning for løsningen af din kerneopgave?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Sammenhæng mellem grad af tilstrækkelig information fra andre offentlige 

institutioner og opfattelse af tværgående samarbejde  

Andele, som finder tværgående samarbejde … 

Ledere, som samarbejder tværgående og har tilstrækkelig 
information, ser dette samarbejde som understøttende 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 

64% 63%

34%
12%

21% 24%

57%
77% 83%

11%11%15%

I meget høj grad 

6% 

I høj grad I nogen grad 

9% 

I lav grad 

13% 

I meget lav grad 

Begrænsende Neutral Understøttende 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra og opfattelse af tværgående 

samarbejde  

Andele, som finder tværgående samarbejde … 

 Anm.: Øverste figur: n=1749, nederste figur: n=1488. Lederne har haft mulighed for at svare 

  ”ikke relevant”. Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 76, 80 og 93. 

Langt de fleste ledere, som samarbejder meget 

tværgående, ser samarbejdet som understøttende… 

64 pct. af lederne, som angiver, at tværgående samarbejde 

påvirker dem i meget lav grad, opfatter denne påvirkning som 

neutral. Det samme gælder kun for 6 pct. af de ledere, som 

oplever, at samarbejdet påvirker dem i meget høj grad. Blandt 

disse ledere angiver 83 pct. til gengæld, at samarbejdet er 

understøttende for deres arbejde som ledere. 

”I hvilken grad påvirker samarbejde med  

andre dele af den offentlige sektor dit arbejde? 

25%
27%

30%
22% 18%

49% 54% 61%
70% 74%

19%
26%

9% 

I nogen grad I lav grad I meget lav grad 

8% 9% 

I høj grad I meget høj grad 

Understøttende Begrænsende Neutral 

Har du tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter,  

der har betydning for løsningen af din kerneopgave?” 

… og langt de fleste ledere, som har tilstrækkelig 

information fra andre offentlige institutioner , ser 

også samarbejdet som understøttende 

74 pct. af lederne, som angiver, at de i meget høj grad har 

tilstrækkelig information fra andre offentlige institutioner, 

opfatter tværgående samarbejde som understøttende. Det 

samme gælder kun for 49 pct. af de ledere, som i meget lav 

grad har tilstrækkelig information. Blandt disse ledere med 

meget utilstrækkelig information er der også en fjerdedel, der 

finder det tværgående samarbejde begrænsende. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: eksternt samarbejde 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

eksternt samarbejde? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra eksternt samarbejde og ledernes 

vurdering af betydningen af denne påvirkning. 

Eksternt samarbejde forstås som samarbejde med 

borgere, frivillige foreninger, interesseorganisationer 

og andre private aktører. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Eksternt samarbejde påvirker ledere i meget 

forskellig grad på tværs af fagområder. 

2. Eksternt samarbejde er understøttende, især på 

teknik- og ældreområdet. 

3. Ledere, som samarbejder meget eksternt, ser 

dette samarbejde som understøttende*. 

? 
Internt samarbejde. Vi ser nærmere på påvirkningen fra 

samarbejde med personer i organisationen, lederen ikke 

er leder for samt betydningen af denne påvirkning. 

Tværgående samarbejde. Vi undersøger påvirkningen 

fra samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 

samt opfattelsen af denne påvirkning. 

Eksternt samarbejde. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejde med borgere, frivillige foreninger, 

interesseorganisationer og andre aktører, samt hvordan 

lederne ser på denne påvirkning. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Eksternt samarbejde påvirker ledere i meget forskellig grad på 
tværs af fagområder 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1754. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 77 

18%

14%

23%

21%

12%

22%

28%

27%

23%

9%

20%

29%

14%

29%

22%

38%

28%

31%

34%

24%

26%

25%

29%

25%

30%

22%

19%

16%

16%

35%

32%

15%

30%

19%

22%

12%

15%

8%

13%

29%

16%

9%

19%

7%

14%

8%

11%

3%

6% Grundskole 

Dagtilbud 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Generel off. adm. 

Samlet 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 
7% 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Ledere på ældreområdet oplever den største 

påvirkning fra eksternt samarbejde, ledere inden for 

ungdoms- og videreuddannelse den mindste 

Overordnet angiver 36 pct. af lederne, at eksternt samarbejde i 

høj eller meget høj grad påvirker deres ledelse.  

Det område, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er inden for 

ungdoms- og videreuddannelse. Her angiver 24 pct. af lederne, 

at eksternt samarbejde påvirker deres arbejde i høj eller meget 

høj grad. Samtidig angiver 45 pct., at samarbejdet påvirker 

deres arbejde i lav eller meget lav grad. 

Ældreområdet er til gengæld det område, hvor lederne føler den 

største påvirkning. Her angiver hele 64 pct., at eksternt 

samarbejde påvirker deres ledelse i høj eller meget høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra eksternt samarbejde 

Andele. ”I hvilken grad påvirker samarbejde med borgere, frivillige foreninger, 

interesseorganisationer og andre private aktører dit arbejde?” 

I meget høj grad I nogen grad I meget lav grad I lav grad I høj grad 
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Eksternt samarbejde er understøttende, især på teknik- og 
ældreområdet 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 Anm.: n=1658. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 81 

34%

41%

46%

41%

24%

32%

53%

26%

44%

38%

58%

53%

47%

51%

72%

62%

36%

64%

45%

55%

10%

10%

11%

8%

8% 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 
7% 

Dagtilbud 6% 

Grundskole 

Samlet 8% 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 
6% 

Ældre 3% 

Sundhed & psykiatri 

Ældreområdet ser eksternt samarbejde som mest 

understøttende, forsvar og politi som mindst 

Overordnet mener 58 pct. af lederne, at eksternt samarbejde 

er understøttende for deres egen ledelse, mens 7 pct. ser 

samarbejdet som begrænsende.  

På områderne forsvar og politi samt teknik, kultur, erhverv og 

øvrige opfatter flest ledere eksternt samarbejde som 

begrænsende. Der er dog kun 10 pct., der oplever samarbejdet 

som begrænsende, mens hhv. 44 og 66 pct. ser det som 

understøttende. Det er desuden værd at bemærke, at området 

for teknik, kultur, erhverv og øvrige samtidig er det område, 

hvor næstflest ledere ser samarbejdet som understøttende. 

Det område, hvor flest ledere ser eksternt samarbejde som 

understøttende, er ældreområdet. Her ser 73 pct. samarbejdet 

som understøttende, mens kun 3 pct. ser det som 

begrænsende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af eksternt 

samarbejde  

Andele. ”Vurderer du samarbejde med borgere, frivillige foreninger, interesse-

organisationer og andre private aktører som understøttende eller begrænsende for, at 

du kan opnå resultater med din enhed?” 

 Understøttende Neutral Begrænsende 

Aktivt medborgerskab er kommet for at blive. Spændende 

at være med til at udvikle dette i hverdagen. 

- Leder inden for ældreområdet 
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Ledere, som samarbejder meget eksternt, ser dette samarbejde 
som understøttende 

KAPITEL 6: SAMARBEJDE 

 

 

70%

61%

43%

14%

10%
23%

53%

83%
93%

16%20%

I meget høj grad 

2% 5% 

I høj grad 

3% 

I nogen grad 

4% 

I lav grad I meget lav grad 

Begrænsende Neutral Understøttende 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra og opfattelse af eksternt samarbejde 

Andele, som finder eksternet samarbejde... 

 Anm.: n=1676. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 77 og 81 

Langt de fleste ledere, som samarbejder meget 

eksternt, ser samarbejdet som understøttende 

70 pct. af lederne, som angiver, at eksternt samarbejde  

påvirker dem i meget lav grad, opfatter denne påvirkning som 

neutral. Det samme gælder kun for 5 pct. af de ledere, som 

oplever, at samarbejdet påvirker dem i meget høj grad. Blandt 

disse ledere angiver 93 pct. til gengæld, at samarbejdet er 

understøttende for deres arbejde som ledere. 

”I hvilken grad påvirker samarbejde samarbejdet med borgere, frivillige foreninger, interesse-

organisationer og andre private aktører? 

Samspillet med sektorens aktører og det omgivende 

samfund  motiverer mig. Arbejdet med ny velfærd og den 

offentlige sektors rolle og samspil – ikke mindst med 

borgerne om nye roller og relationer. 

- Topleder inden for grundskoleområdet 
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KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed  – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet  på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget  lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes syn på deres 
rammevilkår og styringskontekst 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere deres 

rammevilkår og styringskontekst? 

Lederens rammevilkår og styringskontekst udgør en 

væsentlig del af det, som vi samlet set betegner som 

lederens ledelsesrum. En anden væsentlig del af 

ledelsesrummet er lederens handlerum, dvs. lederens 

mere konkrete manøvremuligheder inden for sin 

organisation. Dette aspekt af ledelsesrummet 

behandler vi i kapitel 8: ledelsesrum og opbakning 

til risici. 

De elementer, som vi undersøger i dette kapitel, er 

karakteriseret ved, at de har en strukturel karakter, 

som kan være svær at ændre på for den enkelte 

leder. Derfor betegner vi dem ”rammevilkår og 

styringskontekst”. 

Kapitlet er opdelt i syv emner, som alle belyser 

forskellige aspekter af lederens rammevilkår og 

styringskontekst, eksempelvis lovgivning, politisk 

interesse og dokumentation. Vi gennemgår de syv 

emner efter rækkefølgen til højre. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: loven 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af 

lovgivning? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra lovgivningen og ledernes 

vurdering af betydningen af denne påvirkning. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Lederne mener generelt, at den 

lovgivningsmæssige ramme påvirker deres 

ledelse. 

2. Ledere på dagtilbudsområdet opfatter den 

lovgivningsmæssige ramme som mest 

understøttende. 

3. Ledere, som den lovgivningsmæssige ramme 

påvirker meget, har polariserede opfattelser af 

rammens betydning*. 

 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Lederne mener generelt, at den lovgivningsmæssige ramme 
påvirker deres ledelse 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 54 
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Samlet 5% 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 1% 

Sundhed & psykiatri 4% 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 
5% 

Dagtilbud 3% 

Grundskole 

Ledere på arbejdsmarkeds- og socialområdet oplever 

i højest grad, at lovgivning påvirker deres arbejde 

88 pct. af lederne på arbejdsmarkeds- og socialområdet  

angiver, at den lovgivningsmæssige ramme påvirker deres 

arbejde i høj eller meget høj grad.  

Omvendt oplever lederne på området for teknik, kultur, erhverv 

og øvrige i mindst grad, at de påvirkes af den 

lovgivningsmæssige ramme. Det bør dog bemærkes, at det 

kun er 10 pct. af disse ledere, som angiver, at lovgivning 

påvirker i lav eller meget lav grad. 34 pct. som har svaret ”i 

nogen grad”. Samtidig angiver 56 pct., at lovgivning påvirker 

dem i høj eller meget høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra den lovgivningsmæssige 

ramme 

Andele. ”I hvilken grad påvirker den lovgivningsmæssige ramme dit arbejde?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Ledere på dagtilbudsområdet opfatter den lovgivningsmæssige 
ramme som mest understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1801. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 65 
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43%

33%
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27%

30%

40%

Forsvar & politi 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Samlet 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Opfattelsen af den lovgivningsmæssige ramme 

varierer både fra område til område og inden for 

områderne 

58 pct. af lederne på dagtilbudsområdet angiver, at de ser den 

lovgivningsmæssige ramme som understøttende. Derfor er de 

klart de ledere, som ser rammen som mest understøttende. 

Områderne, hvor flest ledere opfatter den lovgivningsmæssige 

ramme som begrænsende, er ungdoms- og videreuddannelse 

samt ældre, hvor 38 pct. ser rammen som begrænsende. Det 

er imidlertid også her, hvor der er størst uenighed, idet 43 pct. 

af lederne ser rammen som understøttende. 

Det er generelt bemærkelsesværdigt, at der er stor 

forskellighed mellem lederne inden for de enkelte områder. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af den 

lovgivningsmæssige ramme 

Andele. ”Vurderer du den lovgivningsmæssige ramme som understøttende eller 

begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

 
Understøttende Neutral Begrænsende 

Lovgivningen kunne være mere tydelig. Særligt mere 

forståelig og forklarende for de pårørende. 

- Leder inden for ældreområdet 
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Ledere, som den lovgivningsmæssige ramme påvirker meget, har 
polariserede opfattelser af rammens betydning 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

22%
31%

39%

69%
49% 25% 16%

14%
29%

43% 45%

17%

I nogen grad I lav/meget lav grad I høj grad I meget høj grad 

Understøttende Neutral Begrænsende 

Sammenhæng mellem påvirkning fra og opfattelse af den lovgivningsmæssige 

ramme  

Andele, der finder den lovgivningsmæssige ramme…. 

 Anm.: n=1801. Kategorierne ”lav grad” og ”meget lav grad” er slået sammen, da der  

  var meget få ledere, som svarede ”i meget lav grad”. Lederne har haft mulighed  

  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 54 og 65 

Få ledere, som påvirkes meget af den lovgivnings-

mæssige ramme, oplever rammens betydning som 

neutral 

69 pct. af lederne, som angiver, at den lovgivningsmæssige 

ramme påvirker dem i lav/meget lav grad, opfatter denne 

påvirkning som neutral. Det samme gælder kun for 16 pct. af 

de ledere, som oplever, at rammen påvirker dem i meget høj 

grad. Blandt disse ledere angiver 45 og 39 pct., at den 

lovgivningsmæssige ramme er hhv. understøttende og 

begrænsende for deres arbejde som ledere. 

Med andre ord er der en tendens til, at ledere, som 

lovgivningen påvirker i høj grad, enten synes, at lovgivning er 

understøttende eller begrænsende. De er sjældent neutrale. 

”I hvilken grad påvirker den 

 lovgivningsmæssige ramme dit arbejde?” 
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Indholdsfortegnelse og resultater: politikerne 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af politisk 

interesse? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra politisk interesse og ledernes 

vurdering af betydningen af denne påvirkning. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Særligt ledere inden for forsvar og politi oplever, 

at politisk interesse påvirker deres ledelse. 

2. Lederne oplever ofte politisk interesse som 

understøttende for deres ledelse. 

3. Ledere, som påvirkes meget af politisk interesse, 

opfatter den som mere understøttende*. 

4. 79 ledere beskriver eksplicit politisk indblanding 

som en negativ påvirkning. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Særligt ledere inden for forsvar og politi oplever, at politisk 
interesse påvirker deres ledelse  

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 58 
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1%
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10%

8%
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0%

Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 
4% 

Forsvar & politi 4% 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 3% 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 
5% 

Dagtilbud 

Grundskole 

Der er stor variation i påvirkningen fra politisk 

interesse 

Overordnet angiver 61 pct. af lederne, at politisk interesse i høj 

eller meget høj grad påvirker deres ledelse. Lederne angiver 

således generelt, at politisk interesse har en stor påvirkning.  

Det område, hvor den mindste andel ledere oplever en stor 

påvirkning, er ungdoms- og videreuddannelsesområdet. Her 

angiver 53 pct. af lederne dog stadig, at politisk interesse 

påvirker deres arbejde i høj eller meget høj grad. 

Forsvar og politi er til gengæld det område, hvor lederne føler 

den største påvirkning. Her angiver 43 pct., at politisk interesse 

påvirker deres ledelse i meget høj grad, mens 29 pct. angiver, 

at politisk interesse påvirker deres arbejde i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra politisk interesse 

Andele. ”I hvilken grad påvirker politisk interesse dit arbejde som leder? 

I nogen grad I meget høj grad I høj grad I lav grad I meget lav grad 

Politisk indblanding i den daglige ledelse er en stor 

udfordring – armslængdeprincippet er ikke gældende.  

- Topleder inden for forsvar og politi 
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Lederne oplever ofte politisk interesse som understøttende for 
deres ledelse 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1802. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15  

  og 69 
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50%Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 

Sundhed &  

psykiatri 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Ledere inden for forsvar og politi ser politisk 

interesse som mindst understøttende 

Overordnet mener halvdelen af lederne, at politisk interesse er 

understøttende, mens kun en fjerdedel ser interessen som 

begrænsende.  

På ældreområdet opfatter 56 pct. politisk interesse som 

understøttende, mens 26 pct. ser den som begrænsende. 

Inden for forsvar og politi er der størst uenighed, idet 43 pct. 

ser politisk interesse som understøttende, mens 34 pct. ser 

interessen som begrænsende. 

Det er værd at bemærke, at området for forsvar og politi 

samtidig er det område, hvor flest oplevede stor politisk 

interesse. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af politisk 

interesse 

Andele. ”Vurderer du politisk interesse for opgaveløsningen på dit område som 

understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

Neutral Begrænsende Understøttende 

På daglig basis mister vi erfarne soldater grundet 

politiske prioriteringer på opgaver, som alle ved er ”falsk 

sikkerhed” 

- Leder inden for forsvar og politi 
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Ledere, som påvirkes meget af politisk interesse, opfatter den 
som mere understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

26% 21%
35%

52%

37%
19%

11%

23%

44%
60% 54%

19%

I nogen grad I meget høj grad I lav/meget lav grad I høj grad 

Understøttende Begrænsende Neutral 

Sammenhæng mellem påvirkning fra og opfattelse af politisk interesse  

Andele, der finder politisk interesse…. 

 Anm.: n=1802. Kategorierne ”lav grad” og ”meget lav grad” er slået sammen, da der  

  var meget få ledere, som svarede ”i meget lav grad”. Lederne har haft mulighed  

  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 58 og 69 

Blandt ledere, som politisk interesse påvirker meget, 

er der flere, der anser interessen som understøttende 

52 pct. af lederne, som angiver, at politisk interesse påvirker 

dem i lav/meget lav grad, opfatter denne påvirkning som 

neutral. Det samme gælder kun for 11 pct. af de ledere, som 

oplever, at politisk interesse påvirker dem i meget høj grad. 

Blandt disse ledere angiver 54 og 35 pct., at politisk interesse 

er hhv. understøttende og begrænsende for deres arbejde som 

ledere. 

Det er desuden værd at bemærke, at der er flest ledere, som 

ser politisk interesse som understøttende blandt de ledere, der 

påvirkes i høj grad, mens andelen falder blandt ledere, der 

påvirkes i meget høj grad. 

”I hvilken grad påvirker politisk interesse for  

opgaveløsningen på dit område dit arbejde?” 
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79 ledere beskriver eksplicit politisk indblanding som en negativ 
påvirkning 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Negative påvirkninger på lederens arbejdsvilkår Politisk indblanding 

I Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse bliver 

lederne stillet to åbne spørgsmål: ”Hvad motiverer dig som 

leder i den offentlige sektor?” og ”Er der andre forhold 

vedrørende offentlige lederes karakteristika, vilkår styrker og 

udfordringer, som du vil fremhæve overfor 

Ledelseskommissionen?”  Ledernes besvarelser på disse to 

spørgsmål danner baggrund for denne opgørelse. 

En del af lederne nævner, at den politiske ledelse udgør et 

negativ arbejdsvilkår, fordi de politiske aktører ikke udviser en 

tilstrækkelig tillid over for den administrative organisation. 

Eksempelvis nævner en leder på grundskoleområdet, at: 

”Politikernes manglende tillid til ledere i høj grad er med til at 

forringe vilkår og arbejdsbetingelser i den offentlige sektor.” 

Derudover er der en del ledere, der angiver, at skillelinjen 

mellem politikerne og embedsværket undermineres. Det 

skaber angiveligt et pres på den offentlige leder. 

En leder inden for området forsvar & politi udtaler bl.a., at 

”Nogle politikere bevæger sig fra politik til administration (…) 

Det sætter lederne i et krydspres mellem faglig stolthed og 

loyalitet overfor politisk valgte.” 

Udover den politiske indblanding nævner lederne 

ressourceknaphed. En leder nævner bl.a., at: ”Der er en 

disharmoni mellem krav/forventninger og ressourcer til 

rådighed.” 

Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tilfældigt, hvilke 

ledere, som efterlader kommentarer. Som regel vil ledere, der 

er særligt utilfredse, være mere tilbøjelige til at efterlade 

kommentarer. Dette skal tages i betragtning, når disse 

fortolkes. 

Negative 
arbejdsvilkår 

Den politiske 

ledelse  

(79 ledere) 

Dokumenta-
tionskrav  

(34 ledere) 

Ressource-
knaphed  

(86 ledere) 

 Anm.: I fortolkningen af figuren  bør det bemærkes, at antallet af ledere  angiver,  

  hvor mange ledere der har peget på disse faktorer, som  negative for deres  

  arbejdsvilkår.   

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 99 og 100. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: de faglige organisationer 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af 

samarbejdet med personaleorganisationer? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra samarbejdet med 

personaleorganisationer og ledernes vurdering af 

betydningen af denne påvirkning. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Samarbejde med personaleorganisationer 

påvirker ledere i forskellig grad på tværs af 

områder. 

2. 57 pct. af lederne oplever, at samarbejde med 

personaleorganisationer understøtter deres 

ledelse. 

3. 60 pct. af toplederne finder samarbejdet med 

personaleorganisationer understøttende*. 

4. Ledere, som samarbejder meget med 

personaleorganisationer, opfatter samarbejdet 

som mere understøttende*. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Samarbejde med personaleorganisationer påvirker ledere i 
forskellig grad på tværs af områder 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1770.  Samarbejde med personaleorganisationer inkluderer formaliseret  

  medarbejderinddragelse. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.”  

  Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 78 
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5% 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 6% 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 
5% 

Dagtilbud 3% 

Grundskole 

Ledere på ældreområdet oplever den største 

påvirkning fra samarbejde med personale-

organisationer 

Overordnet angiver 42 pct. af lederne, at samarbejde med 

personaleorganisationer i høj eller meget høj grad påvirker 

deres ledelse.  

Det område, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er inden for 

generel offentlig administration. Her angiver 29 pct. af lederne, 

at samarbejde med personaleorganisationer påvirker deres 

arbejde i høj eller meget høj grad. Samtidig angiver 34 pct., at 

samarbejdet påvirker deres arbejde i lav eller meget lav grad. 

Ældreområdet er til gengæld det område, hvor lederne føler den 

største påvirkning. Her angiver 19 pct., at samarbejde med 

personaleorganisationer påvirker deres ledelse i meget høj 

grad, mens 35 pct. angiver, at samarbejdet påvirker deres 

arbejde i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra samarbejde med 

personaleorganisationer 

Andele. ”I hvilken grad påvirker samarbejde med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) dit arbejde?” 

 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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57 pct. af lederne oplever, at samarbejde med 
personaleorganisationer understøtter deres ledelse 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1747. Samarbejde med personaleorganisationer inkluderer formaliseret  

  medarbejderinddragelse. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.”  

  Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 82 
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Grundskole 11% 

Samlet 11% 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Forsvar & politi 

Ældreområdet ser samarbejde med personale-

organisationer som mest understøttende 

Overordnet mener 57 pct. af lederne, at samarbejde med 

personaleorganisationer er understøttende for deres egen 

ledelse, mens kun 11 pct. ser samarbejdet som begrænsende.  

Inden for generel offentlig administration opfatter flest ledere 

samarbejde med personaleorganisationer som begrænsende. 

Her angiver 17 pct., at samarbejdet er begrænsende, mens 47 

pct. dog ser det som understøttende. På ældreområdet ser 

flest ledere samarbejde med personaleorganisationer som 

understøttende, idet hele 66 pct. ser samarbejdet som 

understøttende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af samarbejde 

med personaleorganisationer 

Andele. ”Vurderer du samarbejde med personaleorganisationer (herunder formaliseret 

medarbejderinddragelse) som understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå 

resultater med din enhed?” 

Understøttende Neutral Begrænsende 

Det motiverer mig at omsætte politiske mål til mere lokale 

operationelle mål i samarbejde med de daglige ledere og 

MED-systemet. 

- Leder på ældreområdet 
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60 pct. af toplederne finder samarbejdet med 
personaleorganisationer understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 
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35%

28%

25%

55%
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60%

Ledere af ledere 

Topledere 

Ledere af medarbejdere 

Understøttende Begrænsende Neutral 

 Anm.: n=1747. Samarbejde med personaleorganisationer inkluderer formaliseret  

  medarbejderinddragelse. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.”  

  Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6 og 82 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og opfattelse af betydningen af 

samarbejde med personaleorganisationer 

Andele. ”Vurderer du samarbejde med personaleorganisationer som understøttende 

eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

Toplederne er mindre indifferente over for 

samarbejdet med personaleorganisationer 

Jo højere hierarkisk niveau, des mindre indifferente er lederne 

over for samarbejdet med personaleorganisationer. Således 

har 75 pct. af toplederne en holdning til samarbejdet: 60 pct. af  

dem synes, at samarbejdet er understøttende, mens 15 pct. 

finder det begrænsende. 
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Ledere, som samarbejder meget med personaleorganisationer, 
opfatter samarbejdet som mere understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

71%
63%

43%

11%

9%
19%

50%

80% 86%

19%20% 4%

I meget lav grad 

8% 

I nogen grad I lav grad 

9% 

I høj grad I meget høj grad 

10% 

Neutral Understøttende Begrænsende 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning og opfattelse af samarbejde med 

personaleorganisationer  

Andele, der finder samarbejde med personaleorganisationer… 

 

 Anm.: n=1726. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 78 og 82 

Langt de fleste ledere, som samarbejder meget med 

personaleorganisationer, ser samarbejdet som 

understøttende 

63 pct. af lederne, som angiver, at samarbejde med 

personaleorganisationer påvirker dem i lav grad, opfatter 

denne påvirkning som neutral. Det samme gælder kun for 4 

pct. af de ledere, som oplever, at samarbejdet påvirker dem i 

meget høj grad. Blandt disse ledere angiver 86 pct. til 

gengæld, at samarbejdet er understøttende for deres arbejde 

som ledere. 

Der er således en markant tendens til, at ledere, der 

samarbejder meget med personaleorganisationer, oplever, at 

dette understøtter deres ledelse. 

”I hvilken grad påvirker samarbejde med personaleorganisationer dit arbejde? 
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Indholdsfortegnelse og resultater: resultat- og effektmål 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af resultat- 

og effektmål? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra resultat- og effektmål og 

ledernes vurdering af betydningen af denne 

påvirkning. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Særligt lederne inden for sundhed og psykiatri 

oplever en stor påvirkning fra resultat og 

effektmål. 

2. Resultat- og effektmål er understøttende, især for 

ledere inden for generel offentlig administration. 

3. Ledere, som påvirkes meget af resultat- og 

effektmål, opfatter generelt målene som relativt 

mere understøttende*. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Særligt lederne inden for sundhed og psykiatri oplever en stor 
påvirkning fra resultat og effektmål 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 55 
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5% 

Sundhed & psykiatri 

Ældre 

Især ledere på sundheds- og psykiatriområdet samt 

arbejdsmarkeds- og socialområdet oplever stor 

påvirkning fra resultat- og effektmål 

Overordnet angiver 57 pct. af lederne, at resultat- og effektmål 

i høj eller meget høj grad påvirker deres ledelse. Lederne 

angiver således generelt, at resultat- og effektmål har en stor 

påvirkning.  

De områder, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er 

ungdoms- og videreuddannelsesområdet samt inden for 

generel offentlig administration. Her angiver 48 pct. af lederne 

dog stadig, at resultat- og effektmål påvirker deres arbejde i 

høj eller meget høj grad. 

Sundheds- og psykiatriområdet er til gengæld det område, 

hvor lederne føler den største påvirkning. Her angiver 27 pct., 

at resultat- og effektmål påvirker deres ledelse i meget høj 

grad, mens 38 pct. angiver, at målene påvirker deres arbejde i 

høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra resultat- og effektmål  

Andele. ”I hvilken grad påvirker resultat- og effektmål dit arbejde?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Resultat- og effektmål er understøttende, især for ledere inden for 
generel offentlig administration 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1768. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.”  

  Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 66 
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Arbejdsmarked  

& social 
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Sundhed &  

psykiatri 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Opfattelsen af resultat- og effektmål varierer fra 

område til område 

Overordnet mener halvdelen af lederne, at resultat- og 

effektmål er understøttende, mens kun en fjerdedel ser dem 

som begrænsende.  

Inden for generel offentlig administration ser 65 pct. af lederne 

resultat- og effektmål som understøttende, og dette område 

ser derfor målene som mest understøttende. Omvendt ser 

grundskoleområdet resultat- og effektmål som mest 

begrænsende, om end der her stadig er 41 pct., der opfatter 

målene som understøttende, mens 30 pct. ser dem som 

begrænsende. 

Det er værd at bemærke, at selvom den overordnede tendens 

er, at lederne ser resultat- og effektmål som understøttende, er 

der ofte uenighed mellem lederne inden for områderne. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af resultat- og 

effektmål 

Andele. ”Vurderer du resultat- og effektmål som understøttende eller begrænsende for, 

at du kan opnå resultater med din enhed?” 

 
Understøttende Neutral Begrænsende 
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Ledere, som påvirkes meget af resultat- og effektmål, opfatter 
generelt målene som relativt mere understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

26% 21% 25% 32%

55%

39%
16%

12%

19%

40%

59% 56%

I høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad I meget høj grad 

Understøttende Begrænsende Neutral 

Sammenhæng mellem påvirkning fra og opfattelse af resultat- og effektmål 

Andele, som finder resultat- og effektmål… 

 Anm.: n=1768. Kategorierne ”lav grad” og ”meget lav grad” er slået sammen, da der  

  var meget få ledere, som svarede ”i meget lav grad”. Lederne har haft mulighed  

  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 55 og 66 

Blandt ledere, som resultat- og effektmål  påvirker 

meget, er der flere der anser målene som 

begrænsende og understøttende 

55 pct. af lederne, som angiver, at resultat- og effektmål 

påvirker dem i lav/meget lav grad, opfatter denne påvirkning 

som neutral. Det samme gælder kun for 12 pct. af de ledere, 

som oplever, at målene påvirker dem i meget høj grad. Blandt 

disse ledere angiver 56 og 32 pct., at resultat- og effektmål er 

hhv. understøttende og begrænsende for deres arbejde som 

ledere. 

Det er desuden værd at bemærke, at der er flest ledere, som 

ser resultat- og effektmål  som understøttende blandt ledere, 

der påvirkes i høj grad, mens andelen er mindre blandt ledere, 

der oplever at blive påvirket i meget høj grad. ”I hvilken grad påvirker resultat- og effektmål dit arbejde?” 
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Indholdsfortegnelse og resultater: proces- og aktivitetsmål 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af proces- 

og aktivitetsmål 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra proces- og aktivitetsmål og 

ledernes vurdering af betydningen af denne 

påvirkning. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Lederne inden for sundhed og psykiatri oplever i 

højest grad, at proces- og aktivitetsmål påvirker 

deres ledelse. 

2. Proces- og aktivitetsmål er understøttende, især 

for ledere inden for dagtilbudsområdet. 

3. Ledere, som proces- og aktivitetsmål påvirker 

meget, opfatter målene som mere 

understøttende*. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Lederne inden for sundhed og psykiatri oplever i højest grad, at 
proces- og aktivitetsmål påvirker deres ledelse  

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 54 
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Lederne oplever generelt, at proces- og aktivitetsmål 

påvirker deres ledelse  

Overordnet angiver 53 pct. af lederne, at proces- og 

aktivitetsmål i høj eller meget høj grad påvirker deres ledelse. 

Lederne angiver således generelt, at proces- og aktivitetsmål 

påvirker deres arbejde som ledere.  

Det område, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er inden 

for generel offentlig administration. Her angiver 39 pct. af 

lederne dog stadig, at proces- og aktivitetsmål påvirker deres 

arbejde i høj eller meget høj grad. 

Sundheds- og psykiatriområdet er til gengæld det område, 

hvor lederne føler den største påvirkning. Her angiver 25 pct., 

at proces- og aktivitetsmål påvirker deres ledelse i meget høj 

grad, mens 36 pct. angiver, at målene påvirker deres arbejde i 

høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra proces- og aktivitetsmål 

Andele. ”I hvilken grad påvirker proces- og aktivitetsmål dit arbejde?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Proces- og aktivitetsmål er understøttende, især for ledere inden 
for dagtilbudsområdet 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1758. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 67 
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Opfattelsen af proces- og aktivitetsmål varierer fra 

område til område 

Overordnet mener halvdelen af lederne, at proces- og 

aktivitetsmål er understøttende, mens kun en femtedel ser dem 

som begrænsende.  

På dagtilbudsområdet opfatter 66 pct. proces- og aktivitetsmål 

som understøttende, mens kun 11 pct. ser dem som 

begrænsende. På sundheds- og psykiatriområdet er der størst 

uenighed, idet knap halvdelen her ser proces- og aktivitetsmål  

som understøttende, mens knap en tredjedel ser målene som 

begrænsende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af proces- og 

aktivitetsmål 

Andele. ”Vurderer du proces- og aktivitetsmål som understøttende eller begrænsende 

for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

 
Understøttende Neutral Begrænsende 
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Ledere, som proces- og aktivitetsmål påvirker meget, opfatter 
målene som mere understøttende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 
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Begrænsende Neutral Understøttende 

Sammenhæng mellem påvirkning fra og opfattelse af proces- og aktivitetsmål 

Andele, som finder proces- og aktivitetsmål… 

 Anm.: n=1758. Kategorierne ”lav grad” og ”meget lav grad” er slået sammen, da der  

  var meget få ledere, som svarede ”i meget lav grad”. Lederne har haft mulighed  

  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 56 og 67 

Blandt ledere, som proces- og aktivitetsmål påvirker 

meget, er der flere, der anser målene som 

begrænsende og understøttende 

55 pct. af lederne, som angiver, at proces- og aktivitetsmål 

påvirker dem i lav/meget lav grad, opfatter denne påvirkning 

som neutral. Det samme gælder kun for 15 pct. af de ledere, 

som oplever, at målene påvirker dem i meget høj grad. Blandt 

disse ledere angiver 58 og 27 pct., at proces- og aktivitetsmål 

er hhv. understøttende og begrænsende for deres arbejde som 

ledere. 

Det er desuden værd at bemærke, at der i overensstemmelse 

med tidligere analyser er flest ledere, som ser proces- og 

aktivitetsmål som understøttende blandt de ledere, der 

påvirkes i høj grad, mens andelen falder blandt ledere, som 

målene påvirker i meget høj grad. 
”I hvilken grad påvirker proces- og aktivitetsmål dit arbejde?” 
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Indholdsfortegnelse og resultater: dokumentation 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere 

påvirkningen fra og betydningen af 

dokumentationsprocedurer? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af påvirkningen fra dokumentationsprocedurer og 

ledernes vurdering af betydningen af denne 

påvirkning. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Der er store forskelle i dokumentationskravs 

påvirkning af ledelse. 

2. Dokumentationskrav er begrænsende, især inden 

for sundhed og psykiatri samt forsvar og politi. 

3. Ledere, som dokumentationskrav påvirker meget, 

opfatter målene som mere begrænsende*. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Der er store forskelle i dokumentationskravs påvirkning af ledelse 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 54 
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Lederne oplever generelt, at dokumentations-

procedurer påvirker deres ledelse, men der er store 

forskelle både mellem og inden for områderne 

Overordnet angiver 59 pct. af lederne, at 

dokumentationsprocedurer i høj eller meget høj grad påvirker 

deres ledelse. Lederne angiver således generelt, at 

dokumentationsprocedurer påvirker deres arbejde.  

Det område, hvor færrest oplever en stor påvirkning, er inden 

for teknik, kultur, erhverv og øvrige. Her angiver en tredjedel af 

lederne dog stadig, at dokumentationsprocedurer påvirker 

deres arbejde i høj eller meget høj grad. Samtidig angiver 28 

pct. af lederne, at dokumentationsprocedurer påvirker deres 

arbejde i lav eller meget lav grad. 

Sundheds- og psykiatriområdet  samt ældreområdet er til 

gengæld de områder, hvor lederne føler den største 

påvirkning. På sundheds- og psykiatriområdet angiver 37 pct., 

at dokumentationsprocedurer påvirker deres ledelse i meget 

høj grad, mens 36 pct. angiver, at procedurerne påvirker deres 

arbejde i høj grad. På ældreområdet angiver 32 pct., at 

dokumentationsprocedurer påvirker deres ledelse i meget høj 

grad, mens 45 pct. angiver, at procedurerne påvirker deres 

arbejde i høj grad. 

Sammenhæng mellem fagområde og påvirkning fra dokumentationsprocedurer 

Andele. ”I hvilken grad påvirker dokumentationsprocedurer dit arbejde?” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 
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Dokumentationskrav opleves begrænsende, især inden for 
sundhed og psykiatri samt forsvar og politi  

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 68 

49%

33%

43%

55%

49%

47%

50%

38%

36%

46%

25%

21%

28%

15%

17%

14%

25%

39%

36%

24%

26%

46%

29%

30%

34%

40%

25%

23%

29%

31%

Grundskole 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 

Samlet 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Generel off. adm. 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Sundhed & psykiatri 

Ældre 

Opfattelsen af dokumentationsprocedurer er 

overvejende negativ 

I modsætning til øvrige styringselementer (lovgivning, proces-, 

aktivitets-, resultat- og effektmål), som lederne generelt så som 

understøttende, er ledernes holdning til dokumentation klart 

mere negativ. 

Knap halvdelen (46 pct.) af lederne mener således, at 

dokumentationsprocedurer er begrænsende. Det gælder 

særligt inden for sundhed og psykiatri samt forsvar og politi. I 

modsætning hertil står dagtilbudsområdet, hvor ”kun” 33 pct. af 

lederne finder dokumentationsprocedurer begrænsende, 

imens 46 pct. finder procedurerne understøttende. 

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydning af 

dokumentationsprocedurer 

Andele. ”Vurderer du dokumentationsprocedurer som understøttende eller 

begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?” 

Neutral Begrænsende Understøttende 

Det er en stor udfordring at være leder i en organisation, 

der konstant er i forandring, og hvor besparelserne er 

kommet for at blive – samtidig med at der stilles store 

krav til dokumentation. 

- Leder inden for sundhed og psykiatri 
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Ledere, som dokumentationskrav påvirker meget, opfatter 
dokumentationskravene som mere begrænsende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

35% 36%
43%

64%

46%
36% 16%

9%

19%
28%

40%
26%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad 

Begrænsende Neutral Understøttende 

Sammenhæng mellem påvirkning fra og opfattelse af dokumentationsprocedurer 

Andele, der finder dokumentationsprocedurer… 

 Anm.: n=1786. Kategorierne ”lav grad” og ”meget lav grad” er slået sammen, da der  

  var meget få ledere, som svarede ”i meget lav grad”. Lederne har haft mulighed  

  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 57 og 68 

Blandt ledere, som dokumentationsprocedurer 

påvirker meget, er der særligt flere der anser 

procedurerne som begrænsende 

46 pct. af lederne, som angiver, at dokumentationsprocedurer 

påvirker dem i lav/meget lav grad, opfatter denne påvirkning 

som neutral. Det samme gælder kun for 9 pct. af de ledere, 

som oplever, at procedurerne påvirker dem i meget høj grad. 

Blandt disse ledere angiver 26 og 64 pct., at 

dokumentationsprocedurer er hhv. understøttende og 

begrænsende for deres arbejde som ledere. 

Det er desuden værd at bemærke, at der er flest ledere, som 

ser dokumentationsprocedurer som understøttende blandt de 

ledere, der påvirkes i høj grad, mens andelen falder blandt 

ledere, som dokumentation påvirker i meget høj grad. ”I hvilken grad påvirker dokumentationsprocedurer dit arbejde?” 

Hver gang der kommer nye krav om dokumentation, er 

der kun et sted at tage tiden fra - nemlig patienterne. 

- Leder inden for sundhed og psykiatri 
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Indholdsfortegnelse og resultater: tværgående analyser 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

Hvordan vurderer de offentlige ledere den 

samlede styringskontekst? 

Under dette emne laver vi en række tværgående 

analyser af ledernes styringskontekst og handlerum. 

Vi præsenterer følgende syv  hovedkonklusioner: 

1. Dokumentationskrav er det klart mest 

begrænsende rammevilkår. 

2. Styring påvirker lederne i forskellig grad. 

3. Lederne vil gerne styres – men på et passende 

niveau. 

4. Ledere med handlerum ser øget styring som 

understøttende – ledere uden handlerum ser det 

som begrænsende. 

5. Ledere med handlerum ser øgede 

dokumentationskrav som understøttende – ledere 

uden handlerum ser det som begrænsende*. 

6. Jo mere dokumentationskrav påvirker ledere af 

medarbejdere, jo mere ser de kravene som 

begrænsende*. 

7. Jo mere proces- og aktivitetsmål påvirker 

topledere, jo mere ser de målene som 

understøttende*. 

? 
Loven. Vi ser nærmere på påvirkningen fra lovgivning og 

betydningen af denne påvirkning. 

Politikerne. Vi undersøger påvirkningen fra politisk 

interesse og betydningen af denne påvirkning. 

De faglige organisationer. Vi afdækker påvirkningen fra 

samarbejdet med personaleorganisationer (herunder 

formaliseret medarbejderinddragelse) og betydningen af 

dette samarbejde. 

Resultat- og effektmål. Vi kigger på påvirkningen  

fra resultat- og effektmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Proces- og aktivitetsmål. Vi dykker ned i påvirkningen 

fra proces- og aktivitetsmål og betydningen af denne 

påvirkning. 

Dokumentation. Vi undersøger påvirkningen  

fra dokumentationsprocedurer og betydningen af  

denne påvirkning. 

Tværgående analyser. Vi kombinerer påvirkningsgrad og 

påvirkningens betydning i en række analyser af den 

samlede styringskontekst. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Opsamling: Dokumentationskrav er det klart mest begrænsende 
rammevilkår 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 54 

46%

31%

25%

25%

20%

24%

29%

25%

27%

30%

33%

31%

40%

50%

48%

50%

57%

Politisk interesse 

Samarbejde med  

faglige organisationer 

Proces- og aktivitetsmål 

Resultat- og effektmål 

Lovgivning 

Dokumentation 

11% 

Dokumentation er det eneste rammevilkår, som flere 

ledere finder mere begrænsende end understøttende 

Dokumentationsprocedurer er det rammevilkår, som flest 

ledere finder begrænsende, nemlig 45 pct. Det er dog værd at 

bemærke, at 32 pct. af lederne finder dokumentation 

understøttende. Spørgsmålet om dokumentationsprocedurer er 

dermed også det spørgsmål, der deler lederne mest: kun 23 

pct. af lederne ser påvirkningen fra dokumentation som 

neutral. 

Resten af rammevilkårene har alle det til fælles, at flere ledere 

finder dem understøttende end begrænsende. Det gælder i 

særlig grad for samarbejdet med de faglige organisationer, 

som kun 11 pct. af lederne finder begrænsende. Men også 

rammevilkår relateret særligt til styring, nemlig resultat- og 

effektmål samt proces- og aktivitetsmål, har lederne et 

forholdsvist positivt syn på. Halvdelen af lederne finder disse 

rammevilkår understøttende. 

Opsamling på ledernes vurdering af rammevilkår 

Andele, der finder nedenstående rammevilkår…. 

Neutral Understøttende Begrænsende 
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Styring påvirker lederne i forskellig grad 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 54-57 

Der er relativt stor variation i det omfang, som 

lederne oplever, at styring påvirker deres arbejde 

”Påvirkning fra styring” angiver, i hvilken grad lederne føler, at 

deres arbejde bliver påvirket af fire styringsredskaber: 

- Den lovgivningsmæssige ramme 

- Resultat- og effektmål 

- Proces- og aktivitetsmål 

- Dokumentationsprocedurer 

 

Målet for styring er et gennemsnit af ledernes svar på, i hvilken 

grad deres arbejde bliver påvirket af disse fire redskaber. Hvis 

lederne har svaret ”I meget høj grad” til alle fire, har de 

værdien 10 på det samlede mål for påvirkning fra styring. Hvis 

de har svaret ”I meget lav grad” til alle fire, har de værdien 0. 

De fire redskaber er udvalgt, da de alle udgør eksterne 

styringsredskaber, som lederen skal indarbejde i sin hverdag. 

Det fremgår, at lederne overordnet oplever, at styring påvirker 

dem i mellem til høj grad. Der er således relativt få ledere, som 

har værdier på 0-4 eller 9-10. Derimod har størstedelen af 

lederne en værdi på mellem 5 og 8 hvilket indikerer, at de 

oplever, at styring påvirker dem i nogen grad eller i høj grad. 

Ledernes gennemsnitlige værdi er 6,8. 

Ledernes fordeling på målet for påvirkning fra styring 

Andele. 0 = Styring påvirker i meget lav grad; 10 = Påvirker i meget høj grad 

4% 4%

21%

6%

14%

28%

3%0%0%0%

10 9 8 

17% 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Påvirkning fra styring 
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Lederne oplever generelt, at de har et handlerum til at udøve 
ledelse 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 37 og 60-62,  

Handlerum udtrykker ledernes mulighed for at agere 

selvstændigt som leder 

I de følgende analyser undersøger vi blandt andet, hvordan 

sammenhængen mellem graden af styring og opfattelsen af 

denne styring kan afhænge af ledernes handlerum. 

Ledernes handlerum kan ses som udtryk for deres mulighed 

for at agere selvstændigt i deres organisation. Målet for 

handlerum er en kombination af fire spørgsmål: 

- Opbakning til at løbe risici 

- Mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag 

- Mulighed for at træffe beslutningen inden for deres 

ansvarsområde 

- Inddragelse i udviklingen af organisationen 

 

Det samlede mål går fra 0 (meget lille handlerum) til 10 (meget 

stort handlerum).  

Det fremgår af figuren, at lederne generelt oplever, at de har et 

handlerum til at udøve ledelse, og over 80 pct. har en værdi på 

over 5. Ledernes gennemsnitlige værdi er 7,2. 

Hvis du vil læse mere om handlerum, behandler vi dette emne 

selvstændigt i kapitel 8: Handlerum og opbakning til risici. 

28%

18%

9%

4%3%2%0%1%0%

22%

10 9 8 7 6 5 

12% 

4 3 2 1 0 

Fordeling over mål for handlerum 

Andele. 0=Meget lille handlerum; 10=Meget stort handlerum. 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 

Handlerum 
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Lederne vil gerne styres – men på et passende niveau 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.: n=1768. Analysen tager højde for ledernes alder, køn, fagområde, sektor,  

  uddannelse, erfaring og  ledelsesniveau. Sammenhængene er estimeret  

  vha. lineær regression.   

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, item 54-57 og 66 

Både for lidt og for meget styring gør oplevelsen af 

resultat- og effektmål begrænsende 

Det fremgår, at nogle grader af styring hænger positivt 

sammen med opfattelsen af betydningen af resultat- og 

effektmål, mens andre grader hænger negativt sammen med 

opfattelsen af disse mål. Konkret er sammenhængen positiv 

mellem værdien 4,5, som angiver en relativt lav grad af styring, 

og 7,5, som kan ses som en mellem grad af styring. Med andre 

ord kan vi se, at inden for dette interval, oplever ledere, som 

bliver styret i højere grad, at denne styring er mere 

understøttende end ledere, som bliver styret i lav grad.  

Denne sammenhæng er dog omvendt mellem intervallerne 7,5 

og 10. Inden for dette interval oplever ledere, som styres i 

højere grad, at styring er mere negativ end ledere, som styres i 

lavere grad. Dette kan tolkes således, at der findes et ”tilpas 

punkt” for styring, hvor lederne alt andet lige opfatter styringen 

mest understøttende. 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra samlet styring og betydningen af 

resultat- og effektmål 

Betydningen af resultat- og effektmål (Y-akse): -3=Meget begrænsende; 3=Meget 

understøttende. 

Påvirkning af styring (X-akse): 0=Styring påvirker meget lidt; 10=Styring påvirker i 

meget høj grad. 
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Grad af påvirkning fra samlet styring: 

• Lovgivning 

• Proces- og aktivitetsmål 

• Resultat- og effektmål 

• Dokumentation 

Resultat- og effektmål  

opleves understøttende 

Resultat- og effektmål  

opleves begrænsende 

Jeg har oplevet stadigt voksende styring fra centralt hold. 

I starten hilste jeg dette velkommen – og mener faktisk 

resultatet var en kraftig professionalisering af indsatsen.   

Efterhånden er vi dog nået et punkt, hvor den stadige 

strøm af tests og kontrolbesøg fra mange sider er en 

direkte hindring af vores arbejde.  

- Leder inden for ungdoms- og videreuddannelse 
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Ledere med handlerum ser øget styring som understøttende –  
ledere uden handlerum ser det som begrænsende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.:  n=1768. Analysen tager højde for ledernes alder, køn, fagområde, sektor,  

  uddannelse, erfaring og  ledelsesniveau. Sammenhængene er estimeret  

  vha. lineær regression.   

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, item 37, 54-59,  

  60-62 og 66 

For ledere med store handlerum er der en stærk 

positiv sammenhæng mellem graden af styring og at 

se resultat- og effektmål som understøttende 

Grafen til højre viser samme sammenhæng som på forrige 

side, men for tre forskellige grupper: ledere med hhv. lille, 

mellem og stort handlerum. Den vertikale akse viser igen 

betydningen af resultat- og effektmål (begrænsende eller 

understøttende), mens den horisontale akse viser i hvilken 

grad, at lederne oplever, at styring generelt påvirker dem. 

Ledere, som oplever at have et stort handlerum, angiver, at 

resultat- og effektmål opleves mere understøtende ved højere 

generel grad af styring end lav. Det omvendte gør sig 

gældende for ledere med små handlerum. Her er der en 

negativ sammenhæng mellem graden af styring og opfattelsen 

af resultat- og effektmål. 

Samme mønster tegner sig for betydningen af proces- og 

aktivitetsmål. Når det kommer til sammenhængen mellem 

styring og betydningen politisk interesse og den 

lovgivningsmæssige ramme er der dog kun er lille forskel på 

ledere med lav, mellem og stort handlerum. Sammenhængen 

mellem styring, ledernes opfattelse af dokumentation og 

handlerum vises på næste side. 

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra samlet styring,  betydningen af 

resultat- og effektmål og ledernes handlerum 

Betydningen af resultat- og effektmål (Y-akse): -3=Meget begrænsende; 3=Meget 

understøttende 

Påvirkning af styring (X-akse): 0=Styring påvirker meget lidt; 10=Styring påvirker i 

meget høj grad 
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Lille handlerum Mellem handlerum Stort handlerum 

Resultat- og effektmål  

opleves understøttende 

Resultat- og effektmål  

opleves begrænsende 

Grad af påvirkning fra samlet styring: 

• Lovgivning 

• Proces- og aktivitetsmål 

• Resultat- og effektmål 

• Dokumentation 
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Ledere med handlerum ser øgede dokumentationskrav som under-
støttende – ledere uden handlerum ser dem som begrænsende 

KAPITEL 7: RAMMEVILKÅR OG STYRINGSKONTEKST 

 Anm.:  n=1768. Analysen tager højde for ledernes alder, køn, fagområde, sektor,  

  uddannelse, erfaring og  ledelsesniveau. Sammenhængene er estimeret  

  vha. lineær regression.   

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, item 37, 54-59,  

  60-62 og 68 

For ledere med store handlerum er der en positiv 

sammenhæng mellem graden af styring og en  

opfattelse af dokumentation som understøttende 

Grafen til højre viser samme sammenhæng som på forrige 

side, men for ledernes opfattelse af dokumentationsprocedurer 

i stedet for resultat- og effektmål. Denne opfattelse vises på 

den vertikale akse. Den horisontale akse viser igen i hvilken 

grad, at lederne oplever, at styring generelt påvirker deres 

arbejde. Lederne er ligesom i forrige graf inddelt i tre grupper: 

Ledere med hhv. lille, mellem og stort handlerum. 

Ledere, som har et stort handlerum, oplever dokumentation 

mere understøttende ved højere generel grad af styring end 

lav. Det omvendte gør sig gældende for ledere med små 

handlerum. Her er der en negativ sammenhæng mellem 

graden af styring og opfattelsen af dokumentation.  

Det fremgår, at sammenhængen er meget stærk nedadgående 

for ledere med et lille handlerum, svagt nedadgående for 

ledere med mellem handlerum, og moderat positiv for ledere 

med store handlerum. 

Sammenhæng mellem grad af styring,  betydningen af dokumentation og 

ledernes handlerum 

Betydningen af dokumentationsprocedurer (Y-akse): -3=Meget begrænsende; 3=Meget 

understøttende 

Påvirkning af styring (X-akse): 0=Styring påvirker meget lidt; 10=Styring påvirker i 

meget høj grad 
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Stort handlerum Mellem handlerum Lille handlerum 

Dokumentationsprocedurer 

opleves understøttende 

Dokumentationsprocedurer  

opleves begrænsende 

Grad af påvirkning fra samlet styring: 

• Lovgivning 

• Proces- og aktivitetsmål 

• Resultat- og effektmål 

• Dokumentation 
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Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget  lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om ledernes handlerum og 
opbakning til at løbe risici 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Hvor stort er de offentlige lederes handlerum, 

og har de opbakning til at løbe risici? 

En væsentlig del af ledernes ledelsesrum er deres 

oplevelse af, at de faktisk har et handlerum til at 

træffe beslutninger, tilpasse centrale tiltag til de lokale 

forhold i deres organisation samt løbe risici. Med 

øgede krav om innovation i offentlige organisationer 

følger der også et tydeligt behov for, at offentlige 

ledere tør løbe risici og får mulighed for at gøre det i 

deres organisationer.  

 

Dette kapitel undersøger derfor først ledernes 

opfattelse af deres handlerum og kigger derefter 

specifikt på ledernes opbakning til at løbe risici fra 

deres organisationer. 

 

Kapitlet er opdelt i tre emner, som omhandler hhv. 

ledernes handlerum, hvad betydningen af handlerum 

er, og ledernes oplevelse af opbakning til at løbe 

risici. 

? 
Handlerum. Vi viser, hvordan undersøgelsen forstår 

handlerum, og hvordan ledernes handlerum varierer på 

tværs af område. 

Opbakning til risici. Vi undersøger, i hvilken grad 

lederne oplever at have opbakning fra deres organisation 

til at løbe risici. 

Betydningen af handlerum. Vi viser hvilke faktorer, der 

hænger sammen med ledernes oplevelse af at have et 

stort handlerum. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: handlerum 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Hvad er de offentlige lederes handlerum? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes vurdering 

af deres handlerum, både overordnet og på tværs af 

områder. 

Vi præsenterer følgende fem hovedkonklusioner: 

1. Over halvdelen af lederne oplever opbakning til at 

løbe risici, og at de har mulighed for at oversætte 

centrale tiltag. 

2. Lederne oplever, at de kan træffe beslutninger 

inden for deres ansvarsområde, og at de 

inddrages i organisationens udvikling. 

3. Lederne oplever generelt, at de har et handlerum 

til at udøve ledelse. 

4. Lederne oplever omtrent lige stort handlerum  på 

tværs af områderne. 

5. Lederne opfatter handlerum som en væsentlig 

motivationsfaktor. 

? 
Handlerum. Vi viser, hvordan undersøgelsen forstår 

handlerum, og hvordan ledernes handlerum varierer på 

tværs af område. 

Opbakning til risici. Vi undersøger, i hvilken grad 

lederne oplever at have opbakning fra deres organisation 

til at løbe risici. 

Betydningen af handlerum. Vi viser hvilke faktorer, der 

hænger sammen med ledernes oplevelse af at have et 

stort handlerum. 
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Over halvdelen af lederne oplever opbakning til at løbe risici, og at 
de kan at oversætte centrale tiltag 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Lederne oplever generelt, at de har opbakning fra 

deres organisation til at løbe risici 

58 pct. af lederne angiver, at de er enige eller helt enige i, at de 

har opbakning fra deres organisation til at løbe risici. Kun 13 

pct. angiver, at de er uenige eller helt uenige. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 37 og 60 

Ledernes oplevelse af at have opbakning til at løbe risici 

Andele. ”Jeg oplever at have opbakning fra min organisation til at løbe risici.” 

Lederne oplever generelt, at de har mulighed for at 

oversætte centralt fastsatte tiltag 

65 pct. af lederne angiver, at de er enige eller helt enige i, at de 

har mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag. Kun 9 pct. 

angiver, at de er uenige eller helt uenige. 

Ledernes oplevelse af at kunne oversætte centralt fastsatte tiltag 

Andele. ”Jeg har mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag på en måde, så de 

passer til min enhed.” 

11%

29%

42%

16%

2%

Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig 

8%

26%

51%

14%
1%

Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig 

Det motiverer mig, at der er organisatorisk risikovillighed 

og reel vilje til at lægge ansvar ud til mig som leder. 

- Leder af ledere 
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Lederne oplever, at de kan træffe beslutninger inden for deres 
ansvarsområde, og at de inddrages i organisationens udvikling 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Lederne oplever generelt, at de kan træffe 

beslutninger inden for deres ansvarsområde 

88 pct. af lederne angiver, at de er enige eller helt enige i, at de 

kan træffe beslutninger inden for deres ansvarsområde. Kun 2 

pct. angiver, at de er uenige eller helt uenige. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 61-62. 

Ledernes oplevelse af at kunne træffe beslutninger inden for deres 

ansvarsområde 

Andele. ”Jeg har mulighed for at træffe beslutninger inden for det område, jeg har 

ansvar for.” 

Lederne oplever generelt, at de bliver inddraget i 

udviklingen af deres organisation 

75 pct. af lederne angiver, at de er enige eller helt enige i, at de 

bliver inddraget i udviklingen af deres organisation. Kun 8 pct. 

angiver, at de er uenige eller helt uenige. 

Ledernes oplevelse af at blive inddraget i udviklingen af deres organisation 

Andele. ”Jeg bliver inddraget i udviklingen af min organisation.” 

10%

50%

38%

2%
0%

Uenig Hverken eller Enig Helt enig Helt uenig 

7%

17%

43%

32%

1%

Helt enig Enig Uenig Hverken eller Helt uenig 

Min øverste ledelse giver mig ansvar og er støttende i 

deres lederskab til mig og min hverdag. 

- Leder af medarbejdere 
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Lederne oplever generelt, at de har et handlerum til at udøve 
ledelse 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 37 og 60-62,  

Handlerum udtrykker ledernes mulighed for at agere 

selvstændigt som leder 

Fire spørgsmål kombineres til et samlet mål for handlerum: 

• Opbakning til at løbe risici 

• Mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag 

• Mulighed for at træffe beslutninger inden for deres 

ansvarsområde 

• Inddragelse i udviklingen af organisationen 

Det samlede mål går fra 0 (meget lille handlerum) til 10 (meget 

stort handlerum).  

12%

28%

18%

9%

4%3%2%0%1%0%

10 9 8 

22% 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Fordeling over mål for handlerum 

Andele. 0=Meget lille handlerum; 10=Meget stort handlerum. 

Målet for handlerum inddeles i tre 

Andele. 0=Meget lille handlerum; 10=Meget stort handlerum. 
Handlerum inddeles i tre lige store grupper 

For at sammenligne ledere med forskellige handlerum, 

inddeles lederne i tre grupper: Ledere med et lille handlerum, 

et mellem handlerum, og et stort handlerum. 

Inddelingen er relativ, så det er den tredjedel ledere, som har 

lavest score på målet, der bliver inddelt i kategorien ”lille 

handlerum”, osv.  

Stort handlerum 

(7,7-10) 

633 

(35%) 

Mellem handlerum 

(6,4-7,6) 

621 

(34%) 

Lille handlerum 

(0-6,3) 

565 

(31%) 

Alle 

1.819 

(100 %) 
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Lederne oplever omtrent lige stort handlerum  på tværs af 
områderne 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

27%

33%

27%

37%

34%

21%

41%

27%

30%

31%

36%

29%

35%

35%

32%

38%

30%

37%

34%

34%

37%

38%

38%

28%

34%

41%

30%

36%

36%

35%Samlet 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Stort handlerum Mellem handlerum Lille handlerum 

Oplevet handlerum fordelt på områder 

Andele 
Ledere på arbejdsmarkeds- og socialområdet oplever 

det største handlerum 

Det fremgår, at lederne på de fleste områder oplever 

nogenlunde samme handlerum. Det er dog værd at bemærke, 

at området, hvor lederne oplever størst handlerum, er 

arbejdsmarkeds- og socialområdet. Her angiver 41 pct., at de 

har et stort handlerum. Omvendt angiver 41 pct. af lederne 

inden for forsvar og politi, at de har en lille handlerum, mens 30 

pct. angiver, at de har stort handlerum. 

 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 37 og 60-62 

Det motiverer mig, at der er et stort ledelsesrum og 

konstante krav om udvikling og fremdrift. 

- Leder inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet 
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KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

Motivationsfaktorer relateret til ledernes handlerum Autonomi, indflydelse og frihed er kilde til 

motiverede og engagerede ledere 

I Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse bliver 

lederne stillet to åbne spørgsmål: ”Hvad motiverer dig som 

leder i den offentlige sektor?” og ”Er der andre forhold 

vedrørende offentlige lederes karakteristika, vilkår styrker og 

udfordringer, som du vil fremhæve overfor 

Ledelseskommissionen?”  Ledernes besvarelser på disse to 

spørgsmål danner baggrund for denne opgørelse. 

Der er særligt tre elementer, som lederne sætter pris på: 

autonomi, indflydelse og frihed. Alle elementer relaterer sig til 

ledernes handlerum. 

Autonomi omhandler ledernes råderum og selvstændighed. 

Lederne angiver bl.a., at et velafgrænset ledelsesrum med 

handlefrihed er en væsentlig motivationskilde. 

Ligeledes påpeger lederne, at indflydelse på deres opgaver 

og dagligdag. Medinddragelse i forhold til beslutningstagen og 

muligheden for at præge udviklingen i organisationen er 

centrale komponenter for at forstå, hvorfor lederne motiveres 

af indflydelse. 

Endelig er fleksibel jobkontekst en central motivationsfaktor 

for lederne. Denne faktor sigter særligt mod fleksibilitet og 

albuerum i forhold til ledernes mulighed for at udøve ledelse på 

deres egen måde. 

 

Motivation 
relateret til 
handlerum 

Autonomi 

(144 ledere) 

Indflydelse 

(112 ledere) 

Fleksibel 
jobkontekst 

(73 ledere) 

Lederne opfatter handlerum som en væsentlig motivationsfaktor 

 Anm.: I fortolkningen af figuren  bør det bemærkes, at antallet af ledere  angiver, hvor 

  mange ledere der har peget på disse faktorer som  motiverende i arbejdet. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 99 og 100 
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Indholdsfortegnelse og resultater: betydningen af handlerum 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Hvad er betydningen af de offentlige lederes 

handlerum? 

Under dette emne undersøger vi, hvordan ledernes 

handlerum hænger sammen med deres adfærd, 

identitet, og de krav organisationen stiller dem. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Stort handlerum betyder mere plads til at agere 

som leder*. 

2. Ledere med stærk lederidentitet og hierarkisk høj 

placering har stort handlerum*. 

3. Tydelige krav = større oplevet handlerum*. 

? 
Handlerum. Vi viser, hvordan undersøgelsen forstår 

handlerum, og hvordan ledernes handlerum varierer på 

tværs af område. 

Opbakning til risici. Vi undersøger, i hvilken grad 

lederne oplever at have opbakning fra deres organisation 

til at løbe risici. 

Betydningen af handlerum. Vi viser hvilke faktorer, der 

hænger sammen med ledernes oplevelse af at have et 

stort handlerum. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Stort handlerum betyder mere plads til at agere som leder 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse* 

Anerkendelse* 

Faglig ledelse* 

Distribueret  

Ledelse* 

Lille handlerum Mellem handlerum Stort handlerum 

Brug af ledelsesadfærd 

Sammenhæng mellem handlerum og ledelsesadfærd 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesadfærd; 10=Meget høj brug 
Ledere med store handlerum angiver, at de udøver 

ledelsesadfærd i markant højere grad end ledere med 

både lille og mellem handlerum 

Det fremgår, at ledere med store handlerum generelt angiver, 

at de i højere grad udøver de fire typer ledelsesadfærd. Dette 

kan tages som udtryk for, at hver ledelsesadfærd kræver, at 

den enkelte leder har et handlerum, der tillader, at lederen kan 

agere som leder. 

Det er desuden værd at bemærke, at visionsledelse og 

anerkendelse kræver et stort handlerum, før disse 

adfærdstyper bedrives i høj grad. Ledere med store handlerum 

angiver således, at de udøver visionsledelse og anerkendelse i 

betydeligt højere grad end ledere med mellem handlerum, 

mens der er relativt lille forskel på ledere med små og mellem 

handlerum.  

Det omvendte gør sig gældende for brugen af distribueret 

ledelse. Her distribuerer ledere med små handlerum markant 

mindre ledelse end ledere med mellem eller store handlerum, 

mens der kun er lille forskel på disse to grupper. 

 Anm.: n=1819.  

               *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6  

  og 40-52 
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Ledere med stærk lederidentitet og hierarkisk høj placering har 
stort handlerum 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Ledere med stort handlerum har oftere stærke 

lederidentiteter 

53 pct. af lederne, som har en meget stærk lederidentitet (10), 

angiver, at de har et stort handlerum. Det samme gælder kun 

for 29 pct. af lederne med en relativt stærk faglig identitet (5). 

 Anm.: n=1819. Handlerum er inddelt i tre grupper efter hhv. 33. og  66. percentil.  

  Kategorierne 0-4 i lederidentitet er slået sammen, da meget få ledere havde  

  valgt disse. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 37, 60-62 og 94 

Sammenhæng mellem handlerum og lederidentitet 

Andele. 0=faglig identitet stærkest; 10=Lederidentitet stærkest. 

Identitet 

46%
35% 33% 31% 28% 21% 23%

35%
36% 37% 37%

33%
34% 24%

20%
29% 31% 32% 39% 45% 53%

10 9 8 7 6 5 0-4 

Lille handlerum Mellem handlerum Stort handlerum 

Hierarkisk højt placerede ledere oplever et større 

handlerum 

64 pct. af toplederne angiver, at de har et stort handlerum. Det 

samme gælder kun for 30 pct. af ledere af medarbejdere, og 42 

pct. af ledere af ledere. 

35%
26%

35%

32%

32%

30%
42%

64%

Topledere 

4% 

Ledere af ledere Ledere af medarbejdere 

Lille handlerum Mellem handlerum Stort handlerum 

Sammenhæng mellem handlerum og hierarkisk niveau 

Andele.  
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Tydelige krav = større oplevet handlerum 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

Handlerum hænger sammen med, at der stilles 

tydelige krav til lederen 

Hele 60 pct. af de ledere, som er helt enige i, at der stilles 

tydelige krav til lederrollen i deres organisation, angiver, at de 

har et stort handlerum. Det samme gælder kun for 12 pct. af 

lederne, som er helt uenige. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 32, 33, 46-48 

Sammenhæng mellem handlerum og tilstedeværelsen af tydelige krav i 

organisationen 

Andele. ”Det er tydeligt for mig, hvilke krav der stilles til mig som leder.” 

 

67% 60% 53%

30%
13%

21% 33%
30%

40%

27%

12% 17%
30%

60%

Uenig 

7% 

Helt uenig Enig Hverken uenig 

eller enig 

Helt enig 

Stort handlerum Mellem handlerum Lille handlerum 

74% 67% 59%

26%

12% 24%
28%

43%

26%

15% 9% 12%
31%

63%

11%

Hverken uenig 

eller enig 

Helt enig Enig Helt uenig Uenig 

Mellem handlerum Stort handlerum Lille handlerum 

Sammenhæng mellem handlerum og oplevelsen af at være tilpas med de krav, der 

stilles til lederrollen 

Andele. ”Jeg føler mig godt tilpas med de krav der stilles til lederrollen i min organisation.” 

Handlerum hænger sammen med, at lederen føler sig 

tilpas med de krav, der stilles i organisationen 

Hele 63 pct. af de ledere, som er helt enige i, at de er tilpas 

med de krav, der stilles til dem som ledere i deres organisation, 

angiver, at de har et stort handlerum. Det samme gælder kun 

for 15 pct. af lederne, som er helt uenige. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: opbakning til risici 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Har de offentlige ledere opbakning til at løbe 

risici? 

Under dette emne ser vi specifikt på ledernes 

oplevelse af at have opbakning til at løbe risici på 

tværs af områder, og hvordan oplevelsen hænger 

sammen med, at lederne møder tydelige krav. Til 

sidst undersøger vi ledernes opfattelse af dialogen 

med øvre ledelseslag. 

Vi præsenterer følgende fem hovedkonklusioner: 

1. Lederne oplever at have mulighed for at løbe risici 

på tværs af områder. 

2. Tydelige krav = større oplevet opbakning til risici*. 

3. Tiltro til egne kompetencer = større oplevet 

opbakning til risici*. 

4. Tydelige krav og opbakning til at løbe risici = mere 

medarbejderinddragelse*. 

5. Lederne oplever en understøttende dialog på 

tværs af hele ledelseskæden. 

? 
Handlerum. Vi viser, hvordan undersøgelsen forstår 

handlerum, og hvordan ledernes handlerum varierer på 

tværs af område. 

Opbakning til risici. Vi undersøger, i hvilken grad 

lederne oplever at have opbakning fra deres organisation 

til at løbe risici. 

Betydningen af handlerum. Vi viser hvilke faktorer, der 

hænger sammen med ledernes oplevelse af at have et 

stort handlerum. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 



 Side 163 

Lederne oplever at have mulighed for at løbe risici på tværs af 
områder 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

8%

8%

8%

12%

12%

8%

16%

13%

11%

11%

32%

32%

28%

26%

28%

31%

30%

26%

29%

29%

42%

37%

48%

45%

42%

36%

37%

39%

46%

42%

17%

20%

14%

14%

17%

23%

13%

18%

11%

16%

1%

2%

1%

Sundhed & psykiatri 2% 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 3% 

Grundskole 

Arbejdsmarked  

& social 

1% 

4% 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Forsvar & politi 

3% 

4% 

Ældre 

Samlet 2% 

Uenig Helt uenig Hverken uenig eller enig Enig Helt enig 

Mulighed for at løbe risici fordelt på områder 

Andele. ”Jeg oplever at have opbakning fra min organisation til at løbe risici.” 
Ledere oplever generelt, at de har opbakning til at 

løbe risici 

Det fremgår, at på tværs af områder angiver 58 pct., at de er 

enige eller helt enige i, at de har opbakning fra deres 

organisationer til at løbe risici. Der er således en generel 

tendens til, at lederne oplever opbakning. 

Denne tendens varierer kun i lav grad på tværs af områder. 

Forsvars- og politiområdet er det område, hvor færrest oplever 

at have opbakning til at løbe risici. Her angiver halvdelen dog 

stadig, at de er enige eller helt enige i, at de har opbakning. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,   2017, spm. 15 og 37 
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Tydelige krav = større oplevet opbakning til risici 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

Ledere, som oplever tydelige krav til dem som ledere, 

oplever også at have større opbakning til at løbe risici 

74 pct. af de ledere, som er helt enige i, at der er tydelige krav 

til dem, angiver, at de er enige eller helt enige i, at de har 

opbakning fra deres organisation til at løbe risici. Det samme 

gør sig kun gældende for 27 pct. af de ledere, der er helt 

uenige i, at der stilles tydelige krav til dem som ledere. 

61%
41%

10%

12%
34%

44%

31%
19%

27% 25%
37%

59%
74%

19%

Helt enig 

7% 

Enig Hverken uenig 

eller enig 

Uenig Helt uenig 

Enig/helt enig Hverken uenig eller enig Uenig/helt uenig 

”Det er tydeligt, hvilke krav der stilles til mig som leder” 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 37, 95 og 96 

Sammenhæng mellem  opfattelse af tydelige krav og mulighed for at løbe risici 

Andele. ”Oplever du at have opbakning fra din organisation til at løbe risici?” 

”Jeg føler mig godt tilpas, med de krav der stilles til lederrollen i min 

organisation”. 

Sammenhæng mellem  at være tilpas med krav og mulighed for at løbe risici 

Andele. ”Oplever du at have opbakning fra din organisation til at løbe risici?” 

 

Ledere, som føler sig tilpas med de krav, der stilles til 

dem, oplever at have større opbakning til at løbe risici 

76 pct. af de ledere, som er helt enige i, at de er tilpas med de 

krav, der stilles til dem, angiver, at de er enige eller helt enige i, 

at de har opbakning fra deres organisation til at løbe risici. Det 

samme gør sig kun gældende for 26 pct. af de ledere, der er 

helt uenige i, at de er tilpas med de krav, der stilles til dem som 

ledere. 

59%
39%

22%

15%

30%
43%

31%
18%

26% 31% 35%

60%
76%

Hverken uenig 

eller enig 

9% 6% 

Helt enig Enig Uenig Helt uenig 

Enig/helt enig Hverken uenig eller enig Uenig/helt uenig 

Det motiverer mig, at det er muligt at afprøve nye 

metoder, og at der sættes krav til ens lederskab. 

- Leder af medarbejdere 
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Tiltro til egne kompetencer = større oplevet opbakning til risici 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

Ledere, som angiver, de i høj grad har tilstrækkelige 

kompetencer, oplever opbakning til at løbe risici 

Målet for samlede kompetencer kan ses som ledernes 

gennemsnitlige oplevelse af deres kompetencer inden for de 

fem ledelsesopgaver (driftsledelse, personaleledelse, faglig 

ledelse, ledelse rettet opad og ledelse rettet udad).  

Figuren viser, at 65 pct. af de ledere, som oplever, at de i høj 

grad har tilstrækkelige kompetencer, angiver, at de er enige 

eller helt enige i, at de har opbakning fra deres organisation til 

at løbe risici. Det samme gør sig gældende for 48 pct. af de 

ledere, som oplever, at de i lav grad har tilstrækkelige 

kompetencer. 
12%

35%
33% 23%

48% 56%
65%

11%17%

Høj Mellem Lav 

Uenig/helt uenig Hverken uenig eller enig Enig/helt enig 

Samlede oplevede kompetencer 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 30-34  

  og 37. 

Sammenhæng mellem  generelle kompetencer og mulighed for at løbe risici 

Andele. ”Oplever du at have opbakning fra din organisation til at løbe risici?” 

42%

16%

28%

37%

28%

29%
47%

63%

9%

Understøttende Neutral Begrænsende 

Enig/helt enig Hverken uenig eller enig Uenig/helt uenig 

Sammenhæng mellem dialog med øvre ledelseslag og opbakning til at løbe risici 

Andele. ”Oplever du at have opbakning fra din organisation til at løbe risici?” 
Ledere, som oplever en understøttende dialog med 

øvre ledere, oplever større opbakning til at løbe risici 

62 pct. af lederne, der finder dialogen opadtil understøttende, 

oplever opbakning til at løbe risici.  Det samme gælder kun 29 

pct. af de ledere, der ser dialogen som begrænsende. 

Omvendt oplever 42 pct. af disse ledere, at de ikke har 

opbakning til at løbe risici. 

Betydningen af dialogen med øvre ledelseslag 
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Tydelige krav og opbakning til at løbe risici = mere distribueret 
ledelse 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

Distribueret ledelse hænger sammen med, at lederen 

føler sig tilpas med de krav, der stilles i 

organisationen 

Hele 64 pct. af de ledere, som er helt enige i, at de er tilpas 

med de krav, der stilles til lederrollen i deres organisation 

angiver, at de udøver distribueret ledelse i høj grad. Det 

samme gælder kun for 24 pct. af lederne, som er helt uenige.  

 Anm.: n=1099. Brug af betinget belønning er inddelt i tre grupper efter hhv. 33. og  66.  

  percentil. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 32, 33, og 46-48 

Sammenhæng mellem brug af distribueret ledelse og krav i organisationen 

Andele. ”Jeg føler mig tilpas med de krav, der stilles til lederrollen i min organisation” 

57%
41% 34% 32%

22%

19%

20%
12% 16%

14%

24%
39%

54% 51%
64%

Helt enig Enig Hverken uenig 

eller enig 

Uenig Helt uenig 

Høj brug Mellem brug Lav brug af distribueret ledelse 

54%
40% 38%

25% 25%

15%

16% 17%

16% 11%

31%
44% 46%

59% 64%

Enig Helt enig Uenig Helt uenig Hverken uenig 

eller enig 

Lav brug af distribueret ledelse Mellem brug Høj brug 

Sammenhæng mellem  brug af distribueret ledelse og mulighed for at løbe risici 

Andele. ”Jeg oplever at have opbakning fra min organisation til at løbe risici.” 
Distribueret ledelse hænger sammen med, at lederen 

oplever opbakning til at løbe risici 

Hele 64 pct. af de ledere, som er helt enige i, at de har 

opbakning til at løbe risici angiver, at de i høj grad udøver 

distribueret ledelse. Det samme gælder kun for 31 pct. af 

lederne, som er helt uenige. 
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Lederne oplever en understøttende dialog på tværs af hele 
ledelseskæden 

KAPITEL 8: HANDLERUM OG OPBAKNING TIL RISICI 

 

Et meget stort flertal af ledere på tværs af niveauer 

finder dialogen med ledelseslag over deres eget 

understøttende 

Kun 9 pct. af alle ledere finder dialogen med ledelseslag over 

deres eget begrænsende. Der er færre topledere, der finder 

dialogen opadtil begrænsende, men sammenhængen mellem 

hierarkisk niveau og betydningen af dialogen opadtil er ikke 

statistisk signifikant. Det betyder, at hierarkisk niveau ikke har 

betydning for, om man som leder finder dialogen opadtil 

begrænsende eller understøttende – alle niveauer finder 

generelt dialogen understøttende. 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og opfattelse af dialog opadtil 

Andele, som finder dialogen med ledelseslag over deres eget … 

77% 14% 9% 

11% 82% Ledere af ledere 7% 

Topledere 

76% 14% 

Total 

10% Ledere af medarbejdere 

4% 25% 71% 

Understøttende Neutral Begrænsende 
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KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed  – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet  på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget  lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 



 Side 170 

Introduktion: Dette kapitel handler om  
ledernes mobilitet og vidensdeling 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Hvor mobile er de offentlige ledere – og hvad 

karakteriserer de mobile ledere? 

Mobilitet er et udtryk for, hvor meget ledere bevæger 

sig rundt mellem sektorer og fagområder, når de 

skifter job. En meget lav mobilitet vil derfor være 

karakteriseret ved, at ledere i høj grad bliver inden for 

det samme fagområde i den samme kommune, 

region eller statslige institution. 

Mobilitet fremhæves ofte som noget positivt, idet 

forventningen er, at en høj mobilitet fremskynder 

ideudveksling og innovation på tværs af 

arbejdsmarkedet. 

I dette kapitel undersøger vi under tre emner 

offentlige lederes mobilitet. Først ser vi nærmere på 

deres mobilitet på tværs af arbejdsmarkedet, så 

undersøger vi deres mobilitet inden for fagområder, 

og til sidst afdækker vi forskellige karakteristika ved 

de mobile ledere. 

Vi har gennem alle tre emner lavet en afgrænsning, 

som er vigtig at fremhæve. Med mindre andet fremgår 

eksplicit af graferne, undersøger vi kun de ledere, 

som allerede har erfaring fra tidligere lederjob.  

Det er også vigtigt at bemærke, at lederne har haft 

mulighed for at krydse flere ”steder”, dvs. fagområder, 

sektorer eller lignende, af i spørgeskemaet. Derfor 

summerer tallene ofte til over 100 pct. 

? 
Mobilitet på tværs af arbejdsmarkedet. Vi ser nærmere 

på de offentlige lederes mobilitet på tværs af 

arbejdsmarkedet og de offentlige delsektorer. 

Mobilitet inden for fagområder. Vi undersøger 

mobiliteten på tværs fagområder.  

Karakteristika ved mobile ledere. Vi afdækker nogle af 

de særlige karakteristika ved mobile ledere og undersøger 

bl.a., om mobile ledere videndeler mere. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: mobilitet på tværs af 
arbejdsmarkedet 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Hvor mobile er de offentlige ledere på tværs 

af arbejdsmarkedet? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes erfaring fra 

lederstillinger fra den private sektor, 

interesseorganisationer samt udlandet. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. 65 pct. af de offentlige ledere har erfaring fra en 

anden lederstilling – de er fokus for dette emne. 

2. Statslige ledere skifter mest på tværs af 

arbejdsmarkedet, men mindst på tværs af de 

offentlige delsektorer. 

3. Teknik- og erhvervsområdet har den største 

udveksling af ledere  med den private sektor, 

imens forsvar & politi er mest i udlandet. 

? 
Mobilitet på tværs af arbejdsmarkedet. Vi ser nærmere 

på de offentlige lederes mobilitet på tværs af 

arbejdsmarkedet og de offentlige delsektorer. 

Mobilitet inden for fagområder. Vi undersøger 

mobiliteten på tværs fagområder.  

Karakteristika ved mobile ledere. Vi afdækker nogle af 

de særlige karakteristika ved mobile ledere og undersøger 

bl.a., om mobile ledere videndeler mere. 
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65 pct. af de offentlige ledere har erfaring fra en anden 
lederstilling 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

 

Overblik over andel offentlige ledere med erfaring fra andre lederstillinger 

I pct. af det samlede antal offentlige ledere. 

35% 

65% 

Erfaring fra anden lederstilling Ingen erfaring fra anden lederstilling 

Flertallet af offentlige ledere har ledelseserfaring fra 

andre lederstillinger… 

65 pct. af de offentlige ledere har ledelseserfaring fra en anden 

lederstilling. Det kan fx være i den private sektor eller fra et 

andet fagområde eller en anden delsektor, jf. nedenstående. 

Tallet er udledt ved at se på antallet af ledere, hvis samlede 

ledererfaring overstiger erfaringen fra nuværende lederstilling. 

Fx indgår en leder med 20 års samlet ledererfaring og 5 års 

erfaring i nuværende stilling i de 65 pct. 

4 eller flere andre  

fagområder/sektorer/etc. 
13% 

3 andre fagområder/sektorer/etc. 15% 

2 andre fagområder/sektorer/etc. 22% 

1 andet fagområde/sektor/etc. 34% 

0 andre fagområder/sektorer/etc. 15% 

… og erfaringen kommer ofte fra én anden stilling 

Ledererfaringen kan komme fra:  

• Et andet fagområde 

• En anden sektor, fx den private sektor 

• En anden offentlig delsektor, fx staten 

• En anden kommune/region/statslig institution end 

nuværende 

Når offentlige ledere har erfaring fra andre lederstillinger, så 

gælder det for 34 pct. af lederne, at erfaringen kommer fra ét 

andet fagområde eller én anden sektor eller én anden 

kommune, region eller statslig institution end nuværende.  

Fordeling af ledelseserfaring for ledere med erfaring fra andre lederstillinger 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

 

 Anm.: Øverste figur: n=1819. 

  Nederste figur: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end 

  nuværende er frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den 

  sektor eller  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for 

  fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 16 og 17 
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Statslige ledere skifter mest på tværs af arbejdsmarkedet, men 
mindst på tværs af de offentlige delsektorer 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder end den offentlige 

sektor 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder i den offentlige 

sektor 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

De statslige ledere skifter mest på tværs af 

arbejdsmarkedet generelt 

Blandt ledere med tidligere lederjob har de statslige ledere 

mest erfaring fra private organisationer, udlandet og 

interesseorganisationer.  

Meget få kommunale og regionale ledere med tidligere 

lederjob har erfaring fra udlandet, men hhv. 20 og 19 pct. har 

erfaring fra private organisationer. 

Få ledere med tidligere lederjob har generelt set erfaring fra 

interesseorganisationer, NGO’er og lignende. 

Inden for den offentlige sektor er der størst mobilitet 

mellem kommuner og regioner 

Få kommunale og regionale ledere med tidligere lederjob (7 

pct.) har erfaring fra staten. Lederne skifter i højere grad til et 

job i en (anden) kommune eller region. Hver anden 

kommunale leder har erfaring fra en region – og vice versa.  

Når de statslige ledere skifter job, er det typisk til en anden 

statslig institution. 82 pct. af alle statslige ledere med tidligere 

lederjob har erfaring fra en anden statslig institution.  

Mobiliteten mellem offentlige delsektorer er således størst 

mellem kommuner og regioner. 

Samlet 
7% 

4% 
21% 

Statslige ledere 
17% 

5% 
24% 

Regionale ledere 
4% 
4% 

19% 

Kommunale ledere 
2% 

4% 
20% 

Udlandet 

Interesseorganisationer,  

NGO’er og lignende 

Private organisationer 

82% 

Regionale ledere 
23% 

Statslige ledere 
11% 

10% 

49% 
7% 

Kommunale ledere 
56% 

15% 
7% 

Kommuner (eller andre  

kommuner end nuværende) 

Regioner (eller andre  

regioner end nuværende) 

Staten (eller andre statslige  

institutioner end nuværende) 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 1.2. 16 og 17 
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Teknik- og erhvervsområdet har den største udveksling af ledere  
med den private sektor, imens forsvar og politi er mest i udlandet 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Andel offentlige ledere inden for hvert fagområde, som har ledelseserfaring fra 

den private sektor 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

På teknik- og erhvervsområdet er der størst 

udveksling med den private sektor 

Særligt lederne fra området for bl.a. teknik og erhverv har ofte 

erfaring fra den private sektor. Næsten halvdelen af lederne 

med tidligere lederjob på dette område har ledererfaring fra 

den private sektor. 

Teknikområdet omfatter transport,  infrastruktur, energi, klima 

og miljø. Erhvervsområdet omfatter turisme, fødevarer, 

landbrug og fiskeri. 

Dagtilbudsområdet har den laveste udveksling af ledere med 

den private sektor; kun 9 pct. af dagtilbudslederne med 

tidligere lederjob har erfaring fra den private sektor. 
Forsvar & politi 11% 

Generel off. adm. 23% 

Arbejdsmarked & social 20% 

Ungdoms- & videreuddannelse 30% 

Grundskole 18% 

Sundhed & psykiatri 20% 

Teknik, kultur, erhverv & øvrige 44% 

21% 

Dagtilbud 9% 

Ældre 16% 

Total 

Total 

Dagtilbud 1% 

Grundskole 1% 

Arbejdsmarked & social 2% 

Ældre 4% 

Generel off. adm. 7% 

Ungdoms- & videreuddannelse 6% 

Teknik, kultur, erhverv & øvrige 7% 

Sundhed & psykiatri 4% 

Forsvar & politi 27% 

7% 

Lederne fra forsvar og politi har mest udveksling 

med udlandet 

Særligt ledere fra forsvar og politi har ledelseserfaring fra 

udlandet. Over hver fjerde af lederne med tidligere lederjob på 

dette område har ledererfaring fra udlandet.  

Dagtilbudsområdet har den laveste udveksling af ledere med 

udlandet; kun 1 pct. af dagtilbudslederne med tidligere lederjob 

har erfaring fra udlandet. 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra udlandet, fordelt på fagområder 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15-17 
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Indholdsfortegnelse og resultater: mobilitet på tværs af 
fagområder 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Hvor mobile er de offentlige ledere på tværs 

af fagområder? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes erfaring fra 

lederstillinger fra andre fagområder end deres 

nuværende. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Mange offentlige ledere bliver inden for deres 

fagområde – især dagtilbudsledere og ledere fra 

forsvar og politi. 

2. Mobiliteten på tværs af fagområder varierer 

meget. 

3. Topledere og ledere med privatsektorerfaring har i 

højere grad erfaring fra flere fagområder*. 

? 
Mobilitet på tværs af arbejdsmarkedet. Vi ser nærmere 

på de offentlige lederes mobilitet på tværs af 

arbejdsmarkedet og de offentlige delsektorer. 

Mobilitet inden for fagområder. Vi undersøger 

mobiliteten på tværs fagområder.  

Karakteristika ved mobile ledere. Vi afdækker nogle af 

de særlige karakteristika ved mobile ledere og undersøger 

bl.a., om mobile ledere videndeler mere. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Mange offentlige ledere bliver inden for deres fagområde – især 
dagtilbudsledere og ledere fra forsvar og politi 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre fagområder end deres 

nuværende fagområde  

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

Mange offentlige ledere bliver inden for deres 

fagområde  

En stor del (53 pct.) af de offentlige ledere med tidligere 

lederjob har ikke ledelseserfaring fra andre fagområder.  

Hvis man som offentlig leder har erfaring fra andre fagområder 

end sit eget, er det mest almindeligt, at denne erfaring blot 

kommer fra ét andet fagområde. 

Andel ledere, der ikke har erfaring fra andre fagområder, fordelt på deres 

nuværende fagområder 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

Arbejdsmarked & social 41% 

Ældre 43% 

Teknik, kultur, erhverv & øvrige 47% 

Ungdoms- & videreuddannelse 56% 

Grundskole 57% 

Sundhed & psykiatri 58% 

Forsvar & politi 71% 

Dagtilbud 71% 

Generel off. adm 18% 

Ledere inden for dagtilbud samt forsvar og politi 

skifter mindst fagområde 

71 pct. af lederne med tidligere lederjob inden for dagtilbud har 

ingen ledelseserfaring fra andre fagområder. Når 

dagtilbudsledere skifter lederjob er det derfor typisk til en 

anden lederstilling inden for dagtilbud. Det samme gælder for 

lederne inden for forsvar og politi. Disse ledergrupper bliver 

således i højest grad inden for deres fagområde. 

Ledere inden for generel offentlig administration skifter mest 

fagområde. Kun 18 pct. af lederne med tidligere lederjob er 

blevet inden for generel offentlig administration. 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017 spm. 1-2 og 15-17 

8% 3% 

53% 

60% 

1% 

50% 10% 7% 

14% 

30% 

33% 

30% 55% 

5% 32% 10% 

Stat 

Total 

Kommune 

Region 

1 andet fagområde 

0 andre fagområder 

3 eller flere andre fagområder 

2 andre fagområder 
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Fagområdernes interaktion med hinanden varierer 

meget 

Når man kigger på hvilke fagområder, som ledere med 

tidligere lederjobs har erfaring fra, ses en stor variation. Visse 

fagområder, fx generel offentlig administration, har en bred 

interaktion med mange fagområder. Der er konsekvent en 

andel på mindst fem procent ledere fra dette område, som har 

erfaring fra et givent andet fagområde. 

Andre fagområder, fx forsvar og politi, har en lavere mobilitet 

på tværs. Der er fx to offentlige fagområder, dagtilbud samt 

sundhed og psykiatri, som ingen af lederne fra forsvar og politi 

med tidligere lederjobs har erfaring fra. 

Den største tværgående mobilitet med et enkeltstående 

fagområde sker for lederne på ældreområdet. Hele 48 pct. af 

lederne fra dette område har tidligere ledelseserfaring fra 

sundhedsområdet. 

Mobiliteten på tværs af fagområder varierer meget 

Ældre 

Arbejds- 

marked 

& social 

Forsvar & 

politi 

Teknik, miljø, 

erhverv &  

øvrige 

Generel off. 

admini- 

stration 

9 8 

Grundskole 

Dagtilbud 

1 

Ungdoms- & 

videre- 

uddannelse 

Sundhed & 

psykiatri 

2 3 4 5 6 7 

10% 13% 

5% 

11% 
1% 

9% 48% 
1% 

1% 2% 

9% 10% 

5% 

10% 16% 

4% 

3% 2% 

12% 14% 

4% 

12% 

2% 6% 

9% 

4% 

7% 7% 

8% 

2% 3% 

8% 18% 8% 16% 

1% 

10% 8% 

3% 

3% 

4% 

9% 

11% 

5% 

8% 8% 

11% 10% 8% 

23% 

6% 

4% 

11% 

1% 4% 3% 

8% 
1% 3% 3% 

14% 

6% 5% 2% 

7% 
1% 1% 

7% 9% 

Lederes erfaring fra andre fagområder, fordelt på nuværende fagområder 

Y-aksen viser ledernes nuværende fagområder.  X-aksen viser de forskellige 

fagområder, som ledere med tidligere lederjobs har erfaring fra. Boblernes farve og 

størrelse viser derfor, hvor mange ledere fra y område, der har erfaring fra x område. 
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KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Andel ledere med 

tidligere lederjobs 

med erfaring fra… 

(7) Forsvar & politi 

(6) Arbejdsmarked 

& social 

(5) Ældre 

(4) Sundhed & 

psykiatri 

(3) Ungdoms & 

videreuddannelse  

(2) Dagtilbud 

(1) Grundskole 

(8) Teknik, kultur,  

erhverv & øvrige 

(9) Generel off. adm 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15-17 
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Topledere og ledere med privatsektorerfaring har i højere grad 
erfaring fra flere fagområder 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre fagområder, fordelt på 

hierarkisk niveau 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

Særligt topledere har mere erfaring fra flere 

fagområder end ledere af medarbejdere 

Især topledere har markant højere mobilitet på tværs af 

fagområder end ledere af medarbejdere. Eksempelvis har hver 

femte topleder med tidligere lederjob erfaring fra tre eller flere 

fagområder, imens det samme kun gør sig gældende for 2 pct. 

af ledere af medarbejdere. 

Ledere med privatsektorerfaring har mere erfaring fra 

flere fagområder end ledere uden  

Hvis man som offentlig leder har ledererfaring fra den private 

sektor, er man mere mobil på tværs af fagområder. Af ledere 

med tidligere lederjob har 29 pct. af lederne med 

privatsektorerfaring ingen erfaring fra andre fagområder. For 

ledere uden privatsektorerfaring er tallet 60 pct. 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre fagområder, fordelt på hhv. 

ikke-privatsektorerfaring og privatsektorerfaring 

I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6, 16 og 17 

Topledere 

6% 

38% 

49% 32% 

9% 

2% 
58% 31% 

Ledere af ledere 13% 

Ledere af medarbejdere 

11% 20% 31% 

0 andre fagområder 

3 eller flere andre fagområder 

2 andre fagområder 

1 andet fagområde 

Ledere med 

 privatsektorerfaring 
29% 45% 20% 6% 

Ledere uden 

 privatsektorerfaring 
60% 28% 7% 5% 

3 eller flere andre fagområder 

2 andre fagområder 

1 andet fagområde 

0 andre fagområder 

Det er ærgerligt, at der ikke er større udveksling af ledere 

mellem den offentlige og private sektor, og at der er 

relativt låste karriere- og rekrutteringsveje i staten og i 

kommunerne. 

- Kommunal topleder 
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Indholdsfortegnelse og resultater: karakteristika ved mobile 
ledere 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Hvad kendetegner mobile ledere? 

Under dette emne undersøger vi, hvad der 

kendetegner ledere med erfaring fra andre områder 

eller sektorer end deres nuværende. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Ledere med en djøf-baggrund er markant mere 

mobile end alle andre ledere. 

2. Mobile ledere vurderer selv, at de er dygtigere til 

at lede opad, men til gengæld er de marginalt 

mindre tillidsfulde*. 

3. Lederne vidensdeler generelt med andre ledere… 

4. … men mobile ledere vidensdeler ikke mere end 

ikke-mobile ledere**. 

? 
Mobilitet på tværs af arbejdsmarkedet. Vi ser nærmere 

på de offentlige lederes mobilitet på tværs af 

arbejdsmarkedet og de offentlige delsektorer. 

Mobilitet inden for fagområder. Vi undersøger 

mobiliteten på tværs fagområder.  

Karakteristika ved mobile ledere. Vi afdækker nogle af 

de særlige karakteristika ved mobile ledere og undersøger 

bl.a., om mobile ledere videndeler mere. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 

 **: På denne side vises en bivariat sammenhæng. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er ikke statistisk signifikante (p<0,05) når der  

  kontrolleres for ovenstående. 
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Ledere med en djøf-baggrund er markant mere mobile end alle 
andre ledere 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

 

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,8

Uddannelse inden for politi/forsvar 

Mellemlang videregående  

sundhedsfaglig uddannelse 

Grundskole/elev/ungdomsudd/ 

kort videregående uddannelse 

Anden lang videregående  

uddannelse 

Lang videregående  

samfundsvidenskabelig  

eller merkantil uddannelse 

Anden mellemlang  

videregående uddannelse 

Mellemlang videregående  

pædagogisk uddannelse 

Lang videregående  

sundhedsfaglig uddannelse 

Antal sektorer/fagområder/etc., som ledere med tidligere lederjobs har erfaring 

fra, fordelt på ledernes uddannelsesbaggrund 

Gennemsnitligt antal sektorer/fagområder/etc. 

Ledere med djøf-baggrund har i gennemsnit 

ledelseserfaring fra næsten 3 

fagområder/sektorer/etc. 

Ledere med en lang videregående samfundsvidenskabelig 

eller merkantil uddannelse, typisk djøf-medlemmer, har en 

markant højere mobilitet end alle andre uddannelsesniveauer. 

Således har ledere med denne baggrund i gennemsnit erfaring 

fra 2,8 fagområder/sektorer/etc. Det kan fx være erfaring fra et 

andet fagområde, en anden sektor, fx den private sektor eller 

en anden offentlig delsektor. 

Til sammenligning har læger samt pædagoger og lærere (hhv. 

lang videregående sundhedsfaglig uddannelse og mellemlang 

videregående pædagogisk uddannelse) i gennemsnit erfaring 

fra hhv. 1,6 og 1,5 andre fagområder/sektorer/etc. 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm 12, 16 og 17 

Jeg oplever, at ledere i den offentlige sektor er meget 

fokuserede på kvalitet, men i ringe grad har begreb om 

og fokus på ressourceforbruget i deres enheder. Der tror 

jeg det offentlige kunne lære meget af det private, hvor 

man skal forholde sig til en bundlinje. Offentlige ledere 

kunne blive markant bedre ved 1-3 års erfaring fra det 

private. 

- DJØF-leder 
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Mobile ledere vurderer selv, at de er dygtigere til at lede opad, 
men til gengæld er de marginalt mindre tillidsfulde 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

11% 38%

34%

31%

19%

36%

38%

40%

47%

13%

21%

22%

29%

1%

0%

1%

2%

6%

3 eller flere andre  

fagområder/sektorer/etc. 
4% 

2 andre fagområder/ 

sektorer/etc. 

1 andet fagområde/ 

sektor/etc. 
6% 

0 andre fagområder/ 

sektorer/etc. 

32%

69%

36%

25%

67%

60%

29%

73%

3 eller flere andre 

 fagområder/sektorer/etc. 
4% 

2 andre fagområder 

/sektorer/etc. 
2% 

1 andet fagområde 

/sektor/etc. 
1% 

0 andre fagområder 

/sektorer/etc. 
1% 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad* I meget lav grad* 

Ledere med erfaring fra flere steder angiver i højere 

grad, at de har kompetencer til at lede opad 

Bred ledelseserfaring hænger sammen med kompetencer til at 

lede opad. Blandt ledere med tidligere lederjob angiver ledere 

med bred erfaring fra andre fagområder/sektorer/etc. i højere 

grad, at de har tilstrækkelige kompetencer til ledelse rettet 

opad.  

Specifikt siger 29 pct. af ledere med erfaring fra tre eller flere 

andre fagområder/sektorer/etc., at de i meget høj grad 

besidder de fornødne kompetencer. Det samme gælder kun for 

13 pct. af lederne uden erfaring fra andre 

sektorer/fagområder/etc. 

Sammenhæng mellem antal fagområder/sektorer/etc., lederen har erfaring fra, og 

lederens kompetencer til at lede opad 

Andele. ”I hvilket omfang har du tilstrækkelige kompetencer inden for ledelse rettet 

opad?” 

Ledere med erfaring fra flere steder er marginalt 

mindre tillidsfulde 

Blandt ledere med tidligere lederjob angiver ledere med 

erfaring fra 3 eller flere fagområder/sektorer/etc. i lavere grad, 

at tillid til deres medarbejdere er udgangspunktet for deres 

ledelse. Specifikt siger 60 pct. af disse meget mobile ledere, at 

de i meget høj grad har tillid til deres medarbejdere.  

Det samme gælder for 73 pct. af lederne uden erfaring fra 

andre sektorer/fagområder. Denne ledergruppe er 

karakteriseret ved, at ledelseserfaringen alene kommer fra 

samme fagområde i samme kommune, region eller statslige 

institution. 

Sammenhæng mellem antal fagområder/sektorer/etc., lederen har erfaring fra, og 

lederens tillid til sine medarbejdere 

Andele. ”Som leder er tillid til mine medarbejdere udgangspunktet for min ledelse.” 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet. 

  * I alt har kun 3 ledere svaret i lav eller meget lav grad. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 30-34,  

  38, 16 og 17 
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Lederne vidensdeler generelt med andre ledere… 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

15%

13%

15%

16%

21%

27%

47%

10%

45%

15%

9%

50%

54%

50%

50%

15%

36%

44%

40%

51%

49%

33%

27%

27%

22%

49%

0%

1%

1%

1% 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

38%

31%

44%

Forsvar & politi 

Samlet 2% 

Generel off. adm. 2% 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 
2% 

Dagtilbud 

Grundskole 3% 

Ældre 

2% 

3% 

Arbejdsmarked  

& social 
2% 

Sundhed &  

psykiatri 
3% 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 
3% 

Enig Helt enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig 

Vidensdeling fordelt på områder 

Andele. Alle ledere er inkluderet. ”Som leder opsøger og deler jeg erfaringer og metoder 

med andre ledere.” 

Ledere angiver generelt, at de opsøger og deler 

erfaring og metoder med andre ledere 

Det fremgår, at på tværs af områder angiver 82 pct. af lederne, 

at de er enige eller helt enige i, at de opsøger og deler erfaring 

og metoder med andre ledere. Der er således en generel 

tendens til, at lederne vidensdeler. 

Denne tendens varierer til en hvis grad på tværs af områder. 

Området for generel offentlig administration er det område, 

hvor færrest angiver, at de vidensdeler. Her angiver 72 pct. dog 

stadig, at de er enige eller helt enige i, at de vidensdeler. 

Modsat angiver hele 88 pct. af dagtilbudslederne at de 

vidensdeler med andre ledere. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,   2017, spm. 15 og 39 
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… og mobile ledere vidensdeler mindre end ikke-mobile ledere 

KAPITEL 9: MOBILITET OG DELING AF VIDEN 

Der er en svag negativ sammenhæng mellem 

mobilitet og vidensdeling 

Blandt lederne med tidligere lederjob svarer 89 pct. af lederne 

med ingen erfaring fra nogen fagområder/sektorer/etc., at de 

opsøger og deler erfaringer og metoder med andre ledere. 

Denne ledergruppe er karakteriseret ved, at ledelseserfaringen 

alene kommer fra samme fagområde i samme kommune, 

region eller statslige institution. 

For ledere med erfaring fra tre eller flere andre 

fagområder/sektorer/etc. svarer 79 pct. at de vidensdeler. 

Der ses altså svag tendens til, at mobile ledere videndeler 

mindre end ikke-mobile ledere. 

Sammenhæng mellem antal fagområder/sektorer/etc., lederen har erfaring fra, og 

lederens erfarings- og vidensdeling 

Andele. ”Som leder opsøger og deler jeg erfaringer og metoder med andre ledere.” 

16%

14%

18%

9%

48%

50%

49%

50%

34%

33%

30%

3%

3%

1%

2%

1%

39%

2 andre fagområder/ 

sektorer/etc. 

1 andet fagområde/ 

sektor/etc. 

3 eller flere andre  

fagområder/sektorer/etc. 

0 andre fagområder/ 

sektorer/etc. 

Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig Helt enig Enig 

 

 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er 

  frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller  

  lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017 spm. 16, 17 og 39 
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? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om datainformeret ledelse 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere og offentlig 

ledelse understøttet af data? 

Hvordan kan man lede effektivt, hvis man ikke ved, 

hvordan det går med butikken? Det er et af de 

centrale spørgsmål, der har ledt til et øget fokus på 

datainformeret ledelse. Hvis lederne skal kunne lede 

efter få og vigtige mål, kræver det, at de har adgang til 

information om disse mål, og at de anvender data til 

at understøtte målopfyldelsen.  

I dette kapitel undersøger vi ledernes anvendelse af 

data – eller ”ledelsesinformation”, som vi kalder det 

her. Vi har delt kapitlet op i 6 mindre emner. De fem 

første emner omhandler fem centrale former for 

ledelsesinformation, fx personale, økonomi osv., og 

hvorvidt lederne bruger disse data i deres arbejde. 

Under dette sidste emne kigger vi nærmere på de 

ledere, der svarer, at ledelsesinformation ikke er 

relevant for deres ledelse. 

Gennemgående ser vi på tværs af fagområder, og 

nogle steder også på tværs af hierarkisk niveau og 

ledelsesspænd. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 
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Oversigt: Næsten alle ledere bruger ledelsesinformation om 
personale, men halvdelen bruger ikke data om resultater/effekter 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

Brug af ledelsesinformation 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om…” 
Brug af personalerelateret ledelsesinformation er 

mest udbredt 

Hele 86 pct. af lederne angiver, at de bruger 

ledelsesinformation om deres personale. Det er derimod kun 

omkring halvdelen, som bruger information om aktiviteter og 

produktion samt resultater og effekter. 

Samtidigt bruger 60 pct. af lederne data om brugertilfredshed, 

mens en fjerdedel af lederne ikke anvender data om økonomi. 

24%

49%

49%

40%

76%

51%

51%

60%

14%86%

Økonomi 

Aktiviteter og produktion 

Resultater og effekter 

Personale 

Brugertilfredshed 

Ja Nej 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 83-87 
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Indholdsfortegnelse og resultater: personale 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere understøttet af 

ledelsesinformation om personale? 

Under dette emne gennemgår vi anvendelse af 

ledelsesinformation om personale. 

Vi præsenterer følgende to hovedkonklusioner: 

1. Stort set alle offentlige ledere bruger 

personalerelateret ledelsesinformation. 

2. Ledere med mange medarbejdere bruger oftere 

ledelsesinformation om personale*. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Stort set alle offentlige ledere bruger personalerelateret 
ledelsesinformation 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

89%

89%

83%

88%

90%

93%

70%

77%

90%

86%

11%

11%

17%

12%

10%

7%

30%

23%

10%

14%

Grundskole 

Forsvar & politi 

Ældre 

Arbejdsmarked  

& social 

Sundhed &  

psykiatri 

Dagtilbud 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Ja Nej 

Brug af personalerelateret ledelsesinformation på tværs af områder 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om 

personale.” 

Personalerelateret ledelsesinformation bruges på 

tværs af fagområder 

Ledere på tværs af alle områder bruger ledelsesinformation 

om personale, og 86 pct. af de samlede ledere angiver 

således, at de bruger dette data til at træffe beslutninger. 

Ledere inden for forsvar og Politi bruger denne type 

ledelsesinformation i mindst grad, om end 70 pct. af lederne på 

dette område anvender ledelsesinformation om personale. 

Omvendt angiver hele 93 pct. af ledere inden for 

arbejdsmarkeds- og socialområdet, at de anvender 

personalerelateret information, og det er således det område, 

hvor flest ledere bruger disse data. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 83 



 Side 190 

Ledere med mange medarbejdere bruger oftere 
ledelsesinformation om personale 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

78% 87% 91%

22%
13%

Stort ledelsesspænd  

(23+) 

Mellem ledelsesspænd 

(10-22) 

Lille ledelsesspænd 

(0-9 medarbejdere) 

9% 

Bruger Bruger ikke 

Sammenhæng mellem  brug af ledelsesinformation om personale og 

ledelsesspænd 

Andele. 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6, 18, og 83 

Ledere med store ledelsesspænd bruger oftere 

ledelsesinformation om personale 

91 pct. af ledere med store ledelsesspænd bruger 

ledelsesinformation om personale til at træffe beslutninger. Det 

samme gælder for 78 pct. af ledere  med små ledelsesspænd. 

85% 86% 92%

15% 14%

Ledere af medarbejdere 

8% 

Ledere af ledere Topledere 

Brug af ledelsesinformation om personale på tværs af hierarkisk niveau 

Andele. 

Bruger Bruger ikke 

Ledere på tværs af hierarkisk niveau bruger 

ledelsesinformation om personale 

Selvom der er lidt flere topledere, som træffer beslutninger ud 

fra personalerelateret information, er forskellen ikke statistisk 

signifikant. Der er med andre ord ikke en tendens til, at ledere 

med en højere hierarkisk placering i højere grad bruger 

ledelsesinformation om personale. Informationen bruges i høj 

grad på tværs af alle hierarkiske niveauer. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: økonomi 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere understøttet af 

ledelsesinformation om økonomi? 

Under dette emne gennemgår vi anvendelse af 

ledelsesinformation om økonomi. 

Vi præsenterer følgende to hovedkonklusioner: 

1. Tre fjerdedele af de offentlige ledere bruger 

ledelsesinformation om økonomi. 

2. Topledere bruger i højere grad 

ledelsesinformation om økonomi*. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. Den manglende sammenhæng i øverste figur er robust for kontrol for disse  

  faktorer, mens sammenhængen i nederste figur er statistisk signifikant (p<0,05)- 
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Tre fjerdedele af de offentlige ledere bruger ledelsesinformation 
om økonomi 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

84%

79%

76%

78%

88%

76%

48%

81%

73%

76%

16%

21%

24%

22%

13%

24%

52%

19%

27%

24%

Ældre 

Arbejdsmarked  

& social 

Forsvar & politi 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Samlet 

Generel off. adm. 

Grundskole 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Dagtilbud 

Sundhed &  

psykiatri 

Ja Nej 

Brug af ledelsesinformation om økonomi på tværs af områder 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om  

økonomi.” 

Brug af ledelsesinformation om økonomi varierer i 

lille grad på tværs af område 

På tværs af næsten alle områder bruger omkring tre ud af fire 

ledere information om økonomi. Det eneste område, som går 

markant imod denne tendens, er forsvar og politi. Her bruger 

under halvdelen af lederne ledelsesinformation om økonomi. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 86 
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Topledere bruger i højere grad ledelsesinformation om økonomi 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

 

Sammenhæng mellem  brug af ledelsesinformation om økonomi og 

ledelsesspænd 

Andele 

75% 75% 79%

25% 25% 21%

Mellem ledelsesspænd 

(10-22) 

Stort ledelsesspænd  

(23+) 

Lille ledelsesspænd 

(0-9 medarbejdere) 

Bruger Bruger ikke 

 Anm.: n=1819 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6, 18, og 86. 

Der er ikke sammenhæng mellem lederens 

ledelsesspænd og anvendelsen af 

ledelsesinformation om økonomi 

79 pct. af ledere med store ledelsesspænd bruger 

ledelsesinformation om økonomi til at træffe beslutninger. Det 

samme gælder for 75 pct. af ledere  med små ledelsesspænd.  

72%
85% 92%

28%
15%

Ledere af ledere Topledere Ledere af medarbejdere 

8% 

Brug af ledelsesinformation om økonomi på tværs af hierarkisk niveau 

Andele.  

Bruger  Bruger ikke 

Der er sammenhæng mellem lederens hierarkiske 

niveau og anvendelsen af ledelsesinformation om 

økonomi 

92 pct. af toplederne bruger ledelsesinformation om økonomi. 

Til sammenligning bruger 72 pct. af ledere af medarbejdere 

ledelsesinformation om økonomi.  
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Indholdsfortegnelse og resultater: aktiviteter og produktion 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere understøttet af 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion? 

Under dette emne gennemgår vi anvendelse af 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion. 

Vi præsenterer følgende tre hovedkonklusioner: 

1. Halvdelen af de offentlige ledere bruger 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion. 

2. Ledere som finder proces- og aktivitetsmål 

understøttende, bruger oftere ledelsesinformation 

om aktiviteter og produktion*. 

3. Topledere bruger i højere grad 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion*. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Halvdelen af de offentlige ledere bruger ledelsesinformation om 
aktiviteter og produktion 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

31%

43%

54%

66%

58%

63%

55%

47%

52%

51%

69%

57%

46%

35%

42%

37%

45%

53%

48%

49%

Ældre 

Arbejdsmarked  

& social 

Forsvar & politi 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Generel off. adm. 

Samlet 

Grundskole 

Dagtilbud 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Sundhed &  

psykiatri 

Nej Ja 

Brug af ledelsesinformation om aktiviteter og produktion på tværs af områder 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om aktiviteter 

og produktion.” 

Brug af ledelsesinformation om aktiviteter og 

produktion varierer på tværs af område 

Mens en tredjedel af ledere på grundskoleområdet bruger 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion, anvender 

hele to tredjedele af lederne inden for sundheds- og 

psykiatriområdet denne type ledelsesinformation. Der er 

således variation på tværs af områderne. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 84 
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Ledere som finder proces- og aktivitetsmål understøttende, 
bruger oftere ledelsesinformation om aktiviteter og produktion 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

51% 45%
56%

49%
55%

44%

Neutral Begrænsende Understøttende 

Bruger Bruger ikke 

Sammenhæng mellem brug af ledelsesinformation om aktiviteter og produktion og 

opfattelse af proces- og aktivitetsmål 

Andele 

Der er en sammenhæng mellem anvendelse af 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion og 

opfattelsen af proces- og aktivitetsmål 

56 pct. af ledere, som finder proces- og aktivitetsmål 

understøttende bruger ledelsesinformation om aktiviteter og 

produktion. Det samme gælder hhv. 51 og 45 pct. af ledere, 

som opfatter proces- og aktivitetsmål som begrænsende og 

neutralt. Det er desuden værd at bemærke, at de, som finder 

målene neutrale, er mindst tilbøjelige til at bruge 

ledelsesinformationen. 

Dog er det værd at bemærke, at sammenhængen kan gå to 

veje. Det er muligt, at ledere, som finder proces- og 

aktivitetsmål understøttende, er mere tilbøjelige til at bruge 

ledelsesinformation om dem. Det er også muligt, at ledere, 

som bruger ledelsesinformation om aktiviteter og produktion, 

finder proces- og aktivitetsmål mere understøttende. 

Hvis du vil læse mere om ledernes opfattelse af proces- og 

aktivitetsmål samt øvrige styringselementer, vil vi anbefale dig 

at læse kapitel 7: Rammevilkår og styring. 
Opfattelse af proces- og aktivitetsmål 

 Anm.: n=1758. Ledere, der har svaret ”Ikke relevant” er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 67 og 84 
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Topledere bruger i højere grad ledelsesinformation om aktiviteter 
og produktion  

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

48%
59% 60%

52%
41% 40%

Ledere af medarbejdere Topledere Ledere af ledere 

Bruger Bruger ikke 

Anvendelsen af ledelsesinformation om aktiviteter og 

produktion afhænger af lederens hierarkiske niveau 

Blandt topledere bruger 60 pct. ledelsesinformation om 

aktiviteter og produktion til at træffe beslutninger. Det samme 

gør sig gældende for 48 pct. af ledere af medarbejdere.  

Sammenhæng mellem brug af ledelsesinformation om aktiviteter og produktion og 

hierarkisk niveau 

Andele 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6 og 84 
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Indholdsfortegnelse og resultater: resultater og effekter 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere understøttet af 

ledelsesinformation om resultater og effekter? 

Under dette emne gennemgår vi anvendelse af 

ledelsesinformation om resultater og effekter. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Halvdelen af de offentlige ledere bruger 

ledelsesinformation om resultater og effekter. 

2. Ledere, som finder resultat- og effektmål 

understøttende, bruger oftere ledelsesinformation 

om resultater og effekter*. 

3. Hierarkisk højt placerede ledere bruger oftere 

ledelsesinformation om resultater og effekter*. 

4. Kun få områder prioriterer ledelsesinformation om 

resultater og effekter over information om 

aktiviteter og produktion. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Halvdelen af de offentlige ledere bruger ledelsesinformation om 
resultater og effekter 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

55%

41%

62%

52%

43%

61%

52%

37%

46%

51%

45%

59%

38%

48%

57%

39%

48%

63%

54%

49%

Grundskole 

Dagtilbud 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Ældre 

Sundhed &  

psykiatri 

Arbejdsmarked  

& social 

Forsvar & politi 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Generel off. adm. 

Samlet 

Ja Nej 

Brug af ledelsesinformation om resultater og effekter på tværs af områder 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om  

resultater og effekter.” 

Brug af ledelsesinformation om resultater og effekter 

varierer på tværs af område 

Mens 37 pct. af ledere på området for teknik, kultur, erhverv og 

øvrige bruger ledelsesinformation om resultater og effekter, 

anvender hele 62 pct. af lederne inden for ungdoms- og 

videreuddannelsesområdet denne type ledelsesinformation.  

Der er således variation i ledernes brug af ledelsesinformation 

om resultater og effekter på tværs af områderne. Variationen 

er dog mindre end for anvendelsen af ledelsesinformation om 

aktiviteter og produktion. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 85 
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Ledere, som finder resultat- og effektmål understøttende, bruger 
oftere ledelsesinformation om resultater og effekter 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

46% 42%
59%

54% 58%
41%

Understøttende Neutral Begrænsende 

Bruger ikke Bruger 

Sammenhæng mellem brug af ledelsesinformation om resultater og effekter og 

opfattelse af effekt- og resultatmål. 

Andele. 

Der er en sammenhæng mellem anvendelse af 

ledelsesinformation om resultater og effekter og 

opfattelsen af resultat- og effektmål 

59 pct. af ledere, som finder om resultat- og effektmål 

understøttende, bruger ledelsesinformation om resultater eller 

effekter. Det samme gælder hhv. 46 og 42 pct. af ledere, som 

opfatter resultat- og effektmål som begrænsende og neutralt. 

Det er desuden værd at bemærke, at de, som finder målene 

neutrale, er mindst tilbøjelige til at bruge 

ledelsesinformationen. 

Det er desuden både muligt, at ledere, som finder målene 

understøttende, er mere tilbøjelige til at bruge 

ledelsesinformation om dem, og at ledere, som bruger 

ledelsesinformation om resultater og effekter, finder disse mål 

mere understøttende. 

 Anm.: n=1758. Ledere, der har svaret ”Ikke relevant” er sorteret fra.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 66 og 85 

Opfattelse af resultat- og effektmål 
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Hierarkisk højt placerede ledere bruger oftere ledelsesinformation 
om resultater og effekter 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

46%

60%
72%

54%
40%

28%

Topledere Ledere af ledere Ledere af medarbejdere 

Bruger ikke Bruger  

Anvendelsen af ledelsesinformation om resultater og 

effekter afhænger af lederens hierarkiske niveau 

Blandt topledere bruger 72 pct. ledelsesinformation om 

resultater/effekter til at træffe beslutninger. Det samme gør sig 

gældende for 46 pct. af ledere af medarbejdere.  

Sammenhæng mellem brug af ledelsesinformation om resultater og effekter og 

hierarkisk niveau 

Andele 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6 og 85 
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Kun få områder prioriterer ledelsesinformation om resultater og 
effekter over information om aktiviteter og produktion 

55%

62%

41%

61%

52%

46%

37%

52%

43%

31%

54%

43%

63%

55%

52%

47%

66%

58%

-10 pct.point 

-2 pct.point 

+24 pct.point 

+8 pct.point 

-2 pct.point 

-3 pct.point 

-6 pct.point 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Teknik, kultur,  

erhverv & øvrige 

Generel off. adm. 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Dagtilbud 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Grundskole 

-14 pct.point 

-14 pct.point 

Resultater og effekter Aktiviteter og produktion 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

Prioritering af ledelsesinformation om resultater og effekter samt aktiviteter og 

produktion på tværs af områder 

Andele som angiver, at de bruger den givne ledelsesinformation. 

Grundskoleområdet prioriterer information om 

resultater og effekter, mens ældre- og 

sundhedsområderne prioriterer information om 

aktiviteter og produktion 

På grundskoleområdet prioriterer 24 procentpoint flere ledere 

af bruge ledelsesinformation om resultater og effekter end om 

aktiviteter og produktion.  

Det omvendte billede ses på ældre- samt sundheds- og 

psykiatriområderne, hvor 14 procentpoint flere ledere 

prioriterer at bruge ledelsesinformation om aktiviteter og 

produktion. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15, 84 og 85 
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Indholdsfortegnelse og resultater: brugertilfredshed 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

I hvor høj grad er offentlige ledere understøttet af 

ledelsesinformation om brugertilfredshed? 

Under dette emne gennemgår vi anvendelse af 

ledelsesinformation om brugertilfredshed. 

Vi præsenterer følgende to hovedkonklusioner: 

1. Særligt ledere inden for ungdoms- og 

videreuddannelse bruger ledelsesinformation om 

brugertilfredshed. 

2. Topledere bruger i højere grad 

ledelsesinformation om brugertilfredshed*. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regressionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og  

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Særligt ledere inden for ungdoms- og videreuddannelse bruger 
ledelsesinformation om brugertilfredshed 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017. spm. 15 og 87 

66%

66%

76%

61%

57%

54%

43%

57%

53%

60%

34%

34%

24%

39%

43%

46%

57%

43%

47%

40%Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, 

 erhverv & øvrige 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 

Sundhed &  

psykiatri 

Ungdoms- & videre- 

uddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Nej Ja 

Brug af ledelsesinformation om brugertilfredshed på tværs af områder 

Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation 

brugertilfredshed.” 

Brug af ledelsesinformation om brugertilfredshed 

varierer på tværs af område 

76 pct. af ledere på ungdoms- og videreuddannelsesområdet 

bruger ledelsesinformation om brugertilfredshed, mens 43 pct. 

af lederne inden for forsvar og politi anvender denne type 

ledelsesinformation. Om end der således er variation på tværs 

af områderne, er denne variation mindre end for brugen af 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion. 
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Topledere bruger i højere grad ledelsesinformation om 
brugertilfredshed 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

57%
65%

72%

43%
35%

28%

Ledere af medarbejdere Topledere Ledere af ledere 

Bruger Bruger ikke 

Anvendelsen af ledelsesinformation om 

brugertilfredshed afhænger af ledelsesniveau 

Blandt topledere bruger 72 pct. ledelsesinformation om 

brugertilfredshed til at træffe beslutninger. Det samme gør sig 

gældende for 57 pct. af ledere af medarbejdere.  

Sammenhæng mellem brug af ledelsesinformation om brugertilfredshed og 

hierarkisk niveau 

Andele 
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Indholdsfortegnelse og resultater: årsager til manglende brug af 
ledelsesinformation 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

Hvorfor anvender nogle ledere ikke 

ledelsesinformation? 

Under dette emne gennemgår vi, hvorfor nogle ledere 

ikke anvender ledelsesinformation, selvom de 

modtager det. Derfor fokuserer emnet på de ledere, 

som angiver, at de modtager en given type 

ledelsesinformation, men ikke anvender den til at 

træffe beslutninger. 

Vi præsenterer følgende fire hovedkonklusioner: 

1. Manglende relevans snarere end svær 

forståelighed angives som begrundelse for 

manglende brug af ledelsesinformation. 

2. Især ledere inden for sundhed og psykiatri oplever 

ikke, at ledelsesinformation om personale er 

relevant for deres ledelse. 

3. Særligt ledere med små ledelsesspænd ser ikke 

information om personale som relevant*. 

4. Ledere inden for de store velfærdsområder 

opfatter oftere information om resultater og 

effekter som ikke-relevant. 

? 

Resultater og effekter. Ledelsesinformation om 

resultater og effekter kan fx være overlevelsesrater eller 

karaktergennemsnit. 

Aktiviteter og produktion. Ledelsesinformation  

om aktiviteter og produktion kan fx være antal 

kontrolbesøg eller antal producerede sager. 

Økonomi. Ledelsesinformation om økonomi kan fx være 

budgetter og prognoser samt data om 

enhedsomkostninger. 

Brugertilfredshed. Ledelsesinformation om 

brugertilfredshed kan fx være brugertilfredsheds-

undersøgelser og undervisningsevalueringer. 

Personale. Ledelsesinformation om personale kan  

fx være sygefraværstal, personaleomsætning eller 

trivselsmålinger. 

Årsager til manglende brug af ledelsesinformation. Vi 

ser nærmere på de ledere, der ikke finder 

ledelsesinformation relevant for deres ledelse. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Manglende relevans snarere end svær forståelighed angives som 
begrundelse for manglende brug af ledelsesinformation 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

 

9% 

Årsager til, at lederne ikke bruger ledelsesinformation 

Andele.  ”Hvorfor anvender du ikke disse typer ledelsesinformation til at træffe beslutninger?” 

47% 

Datakvaliteten  

er ikke  

tilfredsstillende 

Anden  

årsag 

8% 
27% 

8% 

11% 

8% 

31% 

38% 

42% 

Ledelses- 

information om… 

Ledelsesinformationen er ikke for svær at forstå 

Vi fokuserer nu på de ledere, som angiver, at de modtager en 

given type ledelsesinformation, men ikke anvender den til at 

træffe beslutninger. 

Blandt disse ledere angiver omkring 10 pct., at de ikke bruger 

informationen, fordi den er for svær at forstå og/eller ikke giver 

overblik. Mellem 13 og 20 pct. angiver, at datakvaliteten ikke er 

tilfredsstillende. 

Mellem 28 og 51 pct. angiver derimod, at informationen ikke er 

relevant for deres ledelse. Her opfatter 51 pct. information om 

aktiviteter og produktion som irrelevant, mens 40 pct. angiver, 

at information om økonomi er irrelevant. Lidt under en tredjedel 

mener, at personaleorienteret ledelsesinformation samt 

information om resultater og brugertilfredshed ikke er relevant. 

16% 

16% 

17% 

13% 

20% 

31% 

51% 

28% 

40% 

32% 

Præsentationen  

giver ikke  

overblik og er  

svær at forstå 

Ikke relevant  

for min ledelse 

Valgt Ikke valgt 

 Anm.: n=889. Kun ledere, der har svaret de modtager, men ikke bruger den givne type  

  information er inkluderet. Lederne har haft mulighed for at vælge flere  

  svarmuligheder. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, item 88-92 

Resultater 

Aktiviteter 

Økonomi 

Bruger- 

tilfredshed 

Personale 
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Især ledere inden for sundhed og psykiatri oplever ikke, at 
ledelsesinformation om personale er relevant for deres ledelse 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

Ledere, som modtager, men ikke anvender ledelsesinformation om personale på 

tværs af områder* 

Andele, årsag til ikke-brug 

… mens det samme kun gælder 21 pct. af 

grundskoleledere 

Blandt de ledere, som modtager – men ikke anvender –

ledelsesinformation om personale, angiver lige under en 

tredjedel, at de ikke anvender informationen, fordi den ikke er 

relevant for deres ledelse. Det samlede billede dækker dog 

over store variationer. Således er det kun 21 pct. af 

grundskolelederne, der ser informationen som ikke-relevant, 

mens det samme gælder 45 pct. af lederne inden for sundhed 

og psykiatri. 

 Anm.: Øvre figur: n=221. Nedre figur: n=307. Analyserne inkluderer kun ledere, som  

  angiver, at de modtager den givne type ledelsesinformation, men ikke bruger den. 

  *Fagområder med 20 eller færre ledere er ikke vist 

  **Andre årsager inkluderer ”dårlig datakvalitet”, ”Dårlig præsentation”, og ”øvrige  

  årsager”. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017. spm. 15, 88 og 91 

41%
32%

40% 42% 44% 48%
32%

40%

59%
68%

60% 58% 56% 52%
68%

60%

Samlet Teknik, 

kultur, 

øvrige 

Forsvar 

& politi 

Arb.mrk 

& social 

Sundhed 

& psyk. 

Ung- & 

videreudd. 

Dagtilbud Grundskole 

Anden årsag** Data er ikke relevant 

Ledere, som modtager, men ikke anvender ledelsesinformation om økonomi på 

tværs af områder* 

Andele, årsag til ikke-brug 

21%
41% 45%

28% 27% 31%

79%
59% 55%

72% 73% 69%

Sundhed 

& psykiatri 

Forsvar 

& politi 

Teknik, kultur, 

erhverv og 

øvrige 

Grundskole Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Samlet 

Data er ikke relevant Anden årsag** 

Andelen af ledere, som ikke finder information om 

økonomi relevant, er mere stabil på tværs af områder 

Blandt de ledere, som modtager – men ikke anvender –

ledelsesinformation om økonomi, angiver 40 pct., at de ikke 

anvender informationen, fordi det ikke er relevant for deres 

ledelse. Det samlede billede dækker over mindre variationer 

på tværs af fagområde. På dagtilbudsområdet samt på 

området for teknik, kultur, erhverv og øvrige angiver 32 pct., at 

information om økonomi ikke er relevant. Dog finder 48 pct. af 

lederne inden for forsvar og politi ledelsesinformation om 

økonomi ikke-relevant.  

Dette stemmer umiddelbart godt overens med tidligere 

resultater, som viste, at der generelt var relativt få ledere inden 

for forsvar og politi, som anvendte information om økonomi. 
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Særligt ledere med små ledelsesspænd ser ikke information om 
personale som relevant 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

 

37% 34%

63% 66%

90%

10%

Mellem ledelsesspænd 

(10-22) 

Lille ledelsesspænd 

(0-9 medarbejdere) 

Stort ledelsesspænd  

(23+) 

Anden årsag* Data er ikke relevant 

Ledere, som ikke anvender information om personale fordi det ikke er relevant for 

deres ledelse fordelt ledelsesspænd 

Andele 

Ledelsesinformationen om personale opfattes ikke 

relevant af ledere med små og mellem 

ledelsesspænd 

Blandt lederne, der modtager – men ikke anvender –

ledelsesinformation om personale, er der særligt en tendens til, 

at det er ledere med små og mellem ledelsesspænd, som ikke 

finder informationen relevant. Konkret angiver hhv. 37 og 34 

pct. af disse ledere, at de ikke bruger informationen, fordi den 

ikke er relevant. Det er derimod kun 10 pct. af ledere med  

store ledelsesspænd, som ikke anvender information om  

personale, fordi de ikke opfatter den som relevant for deres 

ledelse. 

 Anm.: Øvre figur: n=221.  

  *Andre årsager inkluderer ”dårlig datakvalitet”, ”Dårlig præsentation”, og ”øvrige  

  årsager”. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017. spm. 18, 88 
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Ledere inden for de store velfærdsområder opfatter oftere 
information om resultater og effekter som ikke-relevant 

KAPITEL 10: DATAINFORMERET LEDELSE 

Ledere, som modtager, men ikke anvender ledelsesinformation om aktiviteter og 

produktion på tværs af områder* 

Andele, årsag til ikke-brug 

Færrest ledere inden for ældreområdet ser data om 

aktiviteter og produktion som ikke-relevant 

Blandt de ledere, som modtager – men ikke anvender –

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion, angiver lige 

omkring halvdelen på tværs af næsten alle områder, at de ikke 

anvender informationen, fordi den ikke er relevant for deres 

ledelse. Den eneste bemærkelsesværdige undtagelse er 

ældreområdet, hvor det kun er en tredjedel, som ikke anvender 

ledelsesinformation om aktiviteter og produktion, fordi de ikke 

ser det som relevant for deres ledelse. 

 Anm.: Øvre figur: n=383. Nedre figur: n=532. Analyserne inkluderer kun ledere, som  

  angiver, at de modtager den givne type ledelsesinformation, men ikke bruger den. 

  *Fagområder med 20 eller færre ledere er ikke vist 

  **Andre årsager inkluderer ”dårlig datakvalitet”, ”Dårlig præsentation”, og ”øvrige  

  årsager”. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017. spm. 15, 89 og 90 

15%

39%
23% 30%

41% 42%
23%

43%
28%

85%

61%
77% 70%

59% 58%

77%

57%
72%

Ældre Teknik, 

kultur, 

øvrige 

Forsvar 

& politi 

Arb.mrk 

& social 

Sundhed 

& psyk. 

Ung- & 

videreudd. 

Dagtilbud Grund- 

skole 

Samlet 

Anden årsag** Data er ikke relevant 

Ledere, som modtager, men ikke anvender ledelsesinformation om resultater og 

effekter på tværs af områder* 

Andele, årsag til ikke-brug 

52% 53% 59%
48%

32%
51% 46%

57% 51%

48% 47% 41%
52%

68%
49% 54%

43% 49%

Teknik, 

kultur, 

øvrige 

Forsvar 

& politi 

Arb.mrk 

& social 

Sundhed 

& psyk. 

Ung- & 

videreudd. 

Dagtilbud Grund- 

skole 

Samlet Ældre 

Data er ikke relevant Anden årsag** 

Færrest ledere inden for grundskolen ser data om 

resultater og effekter som ikke-relevant 

Blandt de ledere, som modtager – men ikke anvender –

ledelsesinformation om resultater og effekter, angiver 28 pct., 

at de ikke anvender informationen, fordi den ikke er relevant 

for deres ledelse. Der er dog variation på tværs af område. 

Grundskolen er området, hvor færrest ledere ser data om 

resultater og effekter som ikke-relevant, idet kun 15 pct. 

opfatter denne ledelsesinformation som ikke-relevant. 

Omvendt angiver hele 43 pct. af ledere inden for teknik, kultur, 

erhverv og øvrige, at informationen ikke er relevant for deres 

ledelse. 
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KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

 

Om denne undersøgelse 

Introduktion til undersøgelsen og dens grundlag – et overblik over de deltagende ledere... 1 

Beskrivelse af de offentlige ledere 

Folketælling af de offentlige ledere: køn, alder, fagområde, sektor, uddannelse, etc……. 2 

Identitet og motivation 

Ledernes motivation, identitet, stolthed, faglighed  – og jobbets attraktivitet………………. 3 

Ledelsesspænd 

Kortlægning af ledelsesspændet  på tværs af områder – og dets konsekvenser……….... 4 

Ledelsesadfærd 

Ledelse via visioner, anerkendelse, faglighed og distribution.….……………………….…. 5 

Samarbejde 

Ledernes vurdering af deres samarbejdsrelationer internt, eksternt og på tværs………….  6 

Rammevilkår og styringskontekst 

Ledernes syn på lovgivning, dokumentation og andre styringsredskaber…………….…... 7 

Handlerum og opbakning til risici 

Tæt på ledelsesrummet – hvordan lederne oplever deres konkrete handlerum……..….... 8 

Mobilitet og deling af viden 

Mobilitet – mellem sektorer, offentlige delsektorer og inden for fagområder………........... 9 

Datainformeret ledelse 

Hvordan og hvor meget  lederne anvender data til at understøtte beslutninger................. 10 

Lederudvikling og -afvikling 

Betydning af lederuddannelse samt ledernes syn på traditionen for afskedigelser…….. 11 

? 

Lederrollen 

Vi undersøger, hvad det 

betyder at være leder – 

hvordan lederne selv ser 

deres lederrolle, og hvilken 

adfærd, de praktiserer. 

Ledelsesrum 

Vi stiller skarpt på 

rammebetingelserne for 

offentlig ledelse ved at 

afdække, hvordan lederne 

selv ser på deres 

styringskontekst og lokale 

handlerum. 

Ledelsesudvikling 

Vi kortlægger rammerne for 

ledelsesudvikling ved blandt 

andet at se på ledernes 

mobilitet, deres 

efteruddannelser og deres 

datadisciplin. 

Introduktion og kortlægning 

Vi introducerer undersøgelsen 

og afdækker ledernes køn, 

alder, fagområde, sektor, 

uddannelse, opgaver o.l. s. 13 

s. 4 

s. 39 

s. 58 

s. 71 

s. 97 

s. 113 

s. 149 

s. 168 

s. 184 

s. 211 
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Introduktion: Dette kapitel handler om lederudvikling og –afvikling 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Hvor godt er lederne klædt på til 

ledelsesopgaven? Og bliver nødvendige 

afskedigelser håndteret, når ledere ikke kan 

udvikles til at løse ledelsesopgaven? 

I de seneste 10 år har der været et stærkt fokus på 

formelle lederuddannelser: Diplom i Ledelse, Den 

Offentlige Lederuddannelse og Master. 

Kvalitetsreformen fra 2007 har være stærkt 

medvirkende til en massiv satsning på 

lederuddannelse. I dette kapitel undersøger vi blandt 

andet, hvad lederuddannelser betyder for de 

offentlige lederes løsning af deres ledelsesopgaver og 

deres oplevede kompetencer. 

Hvis offentlige ledere ikke kan løse ledelsesopgaven 

efter udvikling (i form af fx en lederuddannelse) eller 

omplacering, kan en afskedigelse være nødvendig.  

Derfor tager vi i dette kapitel også temperaturen på, 

hvordan det står til med traditionen for afskedigelser 

blandt ledere i den offentlige sektor anno 2017. 

Lederudvikling består naturligvis af meget andet end 

lederuddannelse. I kapitel 3 om identitet og 

motivation kan du fx læse mere om de offentlige 

lederes lederidentitet, deres stolthed og motivation 

samt det faglige match med deres medarbejdere. 

? 
Betydning af lederuddannelser. Vi ser nærmere på, 

hvad lederuddannelser betyder for de offentlige lederes 

løsning af deres ledelsesopgaver. 

Tradition for afskedigelse. Vi afdækker ledernes syn på 

tradition for afskedigelse i den offentlige sektor. 
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Indholdsfortegnelse og resultater: lederudvikling 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Hvad betyder lederudvikling? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes 

efteruddannelse, samt hvordan ledernes tidsforbrug, 

kompetencer, lederidentitet o.l. hænger sammen med 

deres lederuddannelse. 

Vi præsenterer følgende otte hovedkonklusioner: 

1. Over 90 pct. af lederne har en lederuddannelse*. 

2. Ledere på tværs af lederuddannelser beskæftiger 

sig meget med personaleledelse*. 

3. Ledere med lederuddannelser føler sig mere 

kompetente…* 

4. … men der er kun en lille sammenhæng mellem 

lederuddannelse, og hvorvidt ledere føler de 

bruger deres tid rigtigt*. 

5. Særligt inden for driftsledelse er der 

sammenhæng mellem at føle sig kompetent og at 

have et mere tilpas tidsforbrug* 

6. Ledere med lange lederuddannelser oplever i 

mindre grad, at de har opbakning til at løbe risici*. 

7. Ledere med masteruddannelser har stærkere 

lederidentiteter*. 

8. Ledere med efteruddannelse udøver mere 

visionsledelse end ledere uden*. 

? 
Betydning af lederuddannelser. Vi ser nærmere på, 

hvad lederuddannelser betyder for de offentlige lederes 

løsning af deres ledelsesopgaver. 

Tradition for afskedigelse. Vi afdækker ledernes syn på 

tradition for afskedigelse i den offentlige sektor. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge (undtagen side 4, som viser estimerede  

  sammenhænge). Sammenhængene er dog også estimeret vha. regresssionsanalyser med kontrol 

  for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og grunduddannelse. I tilfStjerner (*)  

  bruges på selve siden til at angive, om disse analyser viste en statistisk signifikant sammenhæng  

  (på 0,05-niveau).   . 
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Over 90 pct. af lederne har en lederuddannelse 

KAPITEL 2: BESKRIVELSE AF DE OFFENTLIGE LEDERE 

Fordeling af lederuddannelser 

Andele 
Lederuddannelser er udbredte i den offentlige sektor 

Lederuddannelse er opdelt i fire: Ingen lederuddannelse, 

øvrige interne eller eksterne uddannelser, diplomuddannelse 

samt master. Ledere, som både har en master og et diplom i 

ledelse falder i kategorien master. 

Det fremgår, at over 90 pct. af lederne har en form for 

lederuddannelse. Konkret har 37 pct. et diplom i ledelse, 15 

pct. en master, og 39 pct. har en øvrig intern eller ekstern 

lederuddannelse. 

Master 

15% 

Diplom 

37% 

Øvrig 

39% 

Ingen lederudd 

9% 

Alle 

100% 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11,  

11%

9%

40%

34%

42%

41%

32%

18%

8%

30%

31%Topleder 

4% 

Leder af medarbejdere 

Leder af ledere 

Øvrig Ingen lederuddannelse Master Diplom 

Fordeling af lederuddannelser på hierarkisk niveau 

Andele 
Masteruddannelser er mere udbredt blandt ledere af 

ledere og topledere 

Omkring 30 pct. af både ledere af ledere og topledere har en 

masteruddannelse, hvilket kun gælder 8 pct. af ledere af 

medarbejdere. Omvendt har 41 pct. af ledere af medarbejdere 

en diplomuddannelse, hvilket gælder hhv. 32 og 18 pct. af 

ledere af ledere og topledere. 
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Ledere på tværs af lederuddannelser beskæftiger sig meget med 
personaleledelse 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Faglig ledelse 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen grad I lav grad I meget 

lav grad 

Master Diplom Øvrig Ingen 

Beskæftigelse med ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem  lederuddannelse og tidsforbrug 

Gennemsnit. ”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 
Ledere med diplomuddannelser beskæftiger sig 

særligt meget med personaleledelse 

Det fremgår, at på tværs af lederuddannelser angiver lederne, 

at de beskæftige sig mest med personaleledelse. Dog angiver 

ledere med diplomuddannelser, at de i særligt høj grad 

beskæftiger sig med denne ledelsesopgave.  

Herudover fremgår det, at ledere med masteruddannelser i 

særligt høj grad beskæftiger sig med ledelse rettet opad og 

udad. 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 20-24  
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Ledere med lederuddannelser føler sig mere kompetente… 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen grad I meget 

lav grad 

I lav grad 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Faglig *ledelse 

Master Diplom Øvrig Ingen 

Kompetencer inden for ledelsesopgave 

Sammenhæng mellem  lederuddannelse og oplevelse af kompetencer 

Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 

tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?” 

Ledere med master-uddannelser oplever særligt at 

have bedre kompetencer til ledelse rettet opad 

Det fremgår, at ledere med længere lederuddannelser generelt 

føler sig mere kompetente. Særligt ledere med 

masteruddannelser angiver, at deres kompetencer er mere 

tilstrækkelige inden for hvor ledelsesdisciplin. Dette gælder 

særligt inden for ledelse rettet opad, hvor ledere med en 

master oplever at have markant stærkere kompetencer. 

Omvendt er der kun en marginal sammenhæng mellem 

lederuddannelse, og hvorvidt lederne oplever at have 

kompetencer inden for faglig ledelse. 

Det er desuden værd at bemærke, at mens ledere med diplom- 

og øvrige uddannelser ikke føler, at deres kompetencer inden 

for personaleledelse er bedre end ledere med 

masteruddannelser, beskæftiger netop disse ledere sig mere 

med denne ledelsesdisciplin (jf. forrige side). 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 30-34  

Der er brug for professionelle ledere, der tør træde frem, 

sætte en retning og stille krav om evidensbaseret faglighed. 

Samtidig med at man som leder er nødt til at have 

selvindsigt og viden om, hvordan man leder andre.  Jeg kan 

kun støtte op om kravet om at offentlige ledere skal have en 

lederuddannelse, så de kan træde ind som professionelle 

ledere. 

- Leder med diplomuddannelse 
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… men der er kun en lille sammenhæng mellem lederuddannelse, 
og hvorvidt ledere føler de bruger deres tid rigtigt 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Driftsledelse 

Personaleledelse 

Faglig ledelse 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad 

Aktuel tidsforbrug =  

Ideel tidsforbrug 

Øvrig Ingen Master Diplom 

Sammenhæng mellem  lederuddannelse og opfattelse af tidsforbrug 

”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 

”I hvilken grad ville du beskæftige dig med følgende ledelsesopgaver i en ideel verden?” 

1=I meget lav grad; 5=I meget høj grad. Figuren viser den gennemsnitlige forskel på 

ledernes svar på de to spørgsmål. 

På tværs af lederuddannelse vil lederne gerne bruge 

mindre tid på driftsledelse og mere tid på ledelse 

rettet udad 

Lederne er både blevet spurgt til deres aktuelle tidsforbrug, 

samt hvordan de ideelt ville bruge deres tid. Forskellen mellem 

ledernes svar på disse to spørgsmål bruges derefter til at 

angive, i hvilken grad lederne aktuelt bruger mindre eller mere 

tid på ledelsesopgaverne, end de ville i en ideel verden. 

Det fremgår, at alle ledere – uanset lederuddannelse – 

angiver, at de gerne vil bruge mindre tid på driftsledelse og 

mere tid på ledelse rettet udad. Det er desuden værd at 

bemærke, at ledere gerne vil bruge mere til på ledelse rettet 

udad, uanset deres lederuddannelse. 

Overordnet er der en svag tendens til, at ledere med 

masteruddannelser oftere angiver, at de bruger en tilpas 

mængde tid til de forskellige ledelsesopgaver. 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 20-29  

Lederne bruger 

mere 

tid end ideelt 

Lederne bruger 

mindre 

tid end ideelt 

Det må være vanskeligt at blive ny leder i dag, fordi 

enhederne bliver større og større. Selvom jeg har 

diplomuddannelsen, så var jeg forsigtig med at søge job i 

de større enheder, dengang jeg var helt grøn. Jeg tvivlede 

på om jeg kunne overskue det. 

- Leder af medarbejdere med diplomuddannelse  
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Særligt inden for driftsledelse er der sammenhæng mellem at føle 
sig kompetent og at have et mere tilpas tidsforbrug 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Driftsledelse* 

Personaleledelse* 

Faglig ledelse* 

Ledelse rettet opad* 

Ledelse rettet udad* 

Aktuel tidsforbrug =  

Ideel tidsforbrug 

I nogen grad I lav/meget lav grad I meget høj grad I høj grad 

Sammenhæng mellem  kompetencer inden for og opfattelse af tidsforbrug på 

givne ledelsesopgaver 

”I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver?” 

”I hvilken grad ville du beskæftige dig med følgende ledelsesopgaver i en ideel verden?” 

1=I meget lav grad; 5=I meget høj grad. Figuren viser den gennemsnitlige forskel på 

ledernes svar på de to spørgsmål for den givne ledelsesopgave. 

Tilstrækkelige kompetencer = mere tilpas tidsforbrug 

Grafen viser sammenhængen mellem ledernes oplevelse af 

deres kompetencer inden for hver ledelsesopgave, og hvorvidt 

de oplever at bruge mere eller mindre tid end ideelt på 

opgaven. Ud for driftsledelse fremgår derfor tidsforbruget for 

ledere, som har svaret hhv. i lav/meget lav grad, i nogen grad, i 

høj grad, samt i meget høj grad til spørgsmålet omkring deres 

kompetencer inden for specifikt driftsledelse. Ud for 

personaleledelse fremgår tidsforbruget fordelt på ledernes 

opfattelse af deres kompetencer inden for personaleledelse, 

osv. 

Det fremgår, at der særligt er en stærk sammenhæng mellem 

kompetencer og tidsforbrug inden for driftsledelse. Her er 

ledere, som føler sig mere kompetente, også mere tilbøjelige til 

aktuelt at beskæftige sig lige så meget med driftsledelse som 

de ville i en ideel verden. Denne sammenhæng gør sig også 

gældende for de fire andre ledelsesopgaver, men er dog 

mindre udtalt. 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 20-34  

Lederne bruger 

mere 

tid end ideelt 

Lederne bruger 

mindre 

tid end ideelt 
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Ledere med en lederuddannelse er på nogle punkter mere 
datainformerede – særligt ledere med en master 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

30 0 70 100 90 

Aktiviteter  

og produktion * 

60 40 80 50 20 10 

Brugertilfredshed* 

Resultater 

og effekter* 

Økonomi* 

Personale 

Ingen Øvrig Diplom Master 

Sammenhæng mellem  lederuddannelse og anvendelse af ledelsesinformation 

Andele af ledere, der bruger  den givne ledelsesinformation. 
Der er en sammenhæng mellem ”datadisciplin” og 

lederuddannelsesniveau 

Når det gælder ledelsesinformation om økonomi, 

brugertilfredshed og resultater og effekter, bruger ledere 

med en lederuddannelse i højere grad ledelsesinformation til at 

understøtte beslutninger end ledere uden en lederuddannelse. 

Eksempelvis bruger 60 pct. af lederne uden lederuddannelse 

ledelsesinformation om økonomi, imens omkring 82 pct. af 

lederne med en diplom eller master bruger ledelsesinformation 

om økonomi. 

På spørgsmålet om at bruge ledelsesinformation om 

resultater og effekter adskiller lederne med en 

masteruddannelse sig signifikant fra de øvrige grupper – også 

grupperne med en diplomuddannelse eller øvrig uddannelse. 

Således bruger 67 pct. af lederne med en master denne type 

ledelsesinformation. Det er ca. 17 procentpoint flere end ledere 

med en diplomuddannelse eller øvrige uddannelse. 

På spørgsmålet om ledelsesinformation om brugertilfredshed 

er billedet mere broget; ledere med en masteruddannelse 

adskiller sig signifikant fra ledere med øvrig uddannelse og 

ledere uden uddannelse – men ikke fra ledere med en 

diplomuddannelse. 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 83-87  

Andel ledere i pct., der bruger den givne ledelsesinformation 
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Ledere med lange lederuddannelser oplever i mindre grad, at de 
har opbakning til at løbe risici 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,   2017, spm. 3-4,11 og 37 

Ledere med master-uddannelser oplever i lavest 

grad, at de har opbakning til at løbe risici 

Figuren viser, at ledere med længere lederuddannelser 

(særligt master) er mere uenige i, at de har opbakning til at 

løbe risici. Til gengæld er øvre ledere mere enige i, at de har 

opbakning til at løbe risici.  

Det fremgår således fx, at blandt ledere af ledere angiver 

ledere uden en lederuddannelse i gennemsnit, at de har 0,3 

point mere opbakning til at løbe risici end ledere af ledere med 

en master-uddannelse. Inden for hver lederuddannelse 

fremgår det også, at topledere oplever mere opbakning end 

ledere af ledere, som oplever mere opbakning end ledere af 

medarbejdere. 

3,7
3,5 3,6 3,5 3,6

3,8
3,7 3,7 3,5 3,6

3,9 4,0 3,9
3,7

3,9

Ledere af  

medarbejdere 

Ledere af ledere 

Topledere 

Lederuddannelse 

Gennemsnitlig oplevelse af at kunne løbe risici fordelt på hierarkisk niveau og 

lederuddannelse 

Gennemsnit. ”Jeg oplever at have opbakning fra min organisation til at løbe risici.”  

1= Helt uenig; 5= helt enig 

3,8
3,6 3,6 3,5 3,6

Samlet Diplom Master Øvrig Ingen 

Samlet 



 Side 222 

Ledere med masteruddannelser har stærkere lederidentiteter 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Sammenhæng mellem lederuddannelse og lederidentitet 

Gennemsnit. 0=faglig identitet stærkest; 10=lederidentitet stærkest Lederuddannelse hænger sammen med lederidentitet 

I gennemsnit har ledere med en master-uddannelse en 

lederidentitet på 7,5 på en skala fra 0-10. Omvendt har ledere 

uden en lederuddannelse i gennemsnit en lederidentitet på 

5,7. Ledere med masteruddannelser har derfor tæt på to point 

stærkere lederidentiteter end ledere uden lederuddannelse. 

Denne forskel på knap to point er markant, når man tager i 

betragtning, at over 90 pct. af lederne har en lederidentitet på 

mellem 5 og 10. 

5,7
6,4

7,0
7,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Master Diplom Øvrig 

lederuddannelse 

Ingen 

lederuddannelse 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11, og 94 
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Ledere med efteruddannelse udøver mere visionsledelse end 
ledere uden 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Distribueret 

ledelse 

Visionsledelse* 

Anerkendelse 

Faglig ledelse 

Master Diplom Øvrig Ingen 

Sammenhæng mellem  ledelsesadfærd og lederuddannelse 

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 
Ledere med lederuddannelse udøver mere 

visionsledelse end ledere uden 

Det fremgår, at ledere uden en lederuddannelse angiver, at de 

i mindre grad udøver visionsledelse end ledere med hhv. 

øvrige interne eller eksterne lederuddannelser, diplom eller 

master i ledelse. 

Til gengæld udøver ledere uden en lederuddannelse i meget 

svag grad mere anerkendelse end andre ledere. Det er dog 

værd at bemærke, at denne forskel ikke er statistisk signifikant.  

Der er ikke forskel på brugen af faglig ledelse og distribueret 

ledelse på tværs af lederuddannelse. 

 Anm.: n=1819.  

        *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 11 og 40-52 

Brug af ledelsesadfærd 
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Indholdsfortegnelse og resultater: lederafvikling 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Bliver ikke-præsterende ledere afviklet? 

Under dette emne gennemgår vi ledernes opfattelse 

af, hvorvidt der i deres organisation er tradition for at 

afskedige ledere, der ikke præsterer. Vi gennemgår 

også ledernes deres opfattelse af at afskedige ikke-

præsterende ledere. 

Vi præsenterer følgende syv hovedkonklusioner: 

1. Kun 21 pct. oplever, at der er tradition for at 

afskedige ikke-præsterende ledere. 

2. Forsvar og politi er det område med mindst 

tradition for at afskedige ledere, der ikke 

præsterer. 

3. Ledere af medarbejdere og topledere har vidt 

forskellige syn på, hvorvidt der er tradition for at 

afskedige ledere, der ikke præsterer*. 

4. Flest neutrale ledere ift. præstationsbetinget 

afskedigelse – dog flere positive end negative syn 

på afskedigelse. 

5. Statslige ledere ser mere positivt på afskedigelse 

af ledere, der ikke præsterer. 

6. Forsvar og politi er det område, hvor flest ledere 

ser positivt på afskedigelse af ledere, der ikke 

præsterer. 

7. Ledere med handlerum er mere positive over for 

at afskedige ikke-præsterende ledere*. 

? 
Betydning af lederuddannelser. Vi ser nærmere på, 

hvad lederuddannelser betyder for de offentlige lederes 

løsning af deres ledelsesopgaver. 

Tradition for afskedigelse. Vi afdækker ledernes syn på 

tradition for afskedigelse i den offentlige sektor. 

 *: På denne side vises bivariate sammenhænge. Sammenhængene er dog også estimeret vha.  

  regresssionsanalyser med kontrol for lederens alder, køn, samlede erfaring, fagområde, sektor og 

  grunduddannelse. De inkluderede sammenhænge er stadig statistisk signifikante (p<0,05) når der 

  kontrolleres for ovenstående. 
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Kun 21 pct. oplever, at der er tradition for at afskedige ikke-
præsterende ledere 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Fordeling af lederes opfattelse af, hvorvidt der er en tradition i deres organisation 

for at afskedige ledere, som ikke præsterer 

Andele. ”I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer.” 

Kun en lille del af lederne mener, at deres 

organisation har tradition for at afskedige ledere, 

som ikke præsterer 

21 pct. af lederne angiver, at de er enige eller helt enige i, at 

deres organisation har tradition for at afskedige ikke-

præsterende ledere. Derimod siger 39 pct., at deres 

organisation ikke har tradition for dette. 

40%

26%

13%16%

5%

Hverken enig 

eller uenig 

Helt uenig Uenig Helt enig Enig 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm., 63 

Ledere i det offentlige er tynget af alt for mange dårlige 

ledere. Det skaber et dårligt omdømme. 

- Leder inden for forsvar og politi 
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Forsvar og politi er det område med mindst tradition for at 
afskedige ledere, der ikke præsterer 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

13%

10%

11%

12%

9%

9%

34%

13%

7%

13%

24%

26%

26%

30%

18%

23%

38%

23%

19%

26%

43%

46%

39%

39%

51%

42%

19%

44%

35%

40%

16%

14%

19%

13%

18%

19%

8%

13%

32%

16%

5%

6%

7%

8%

6%

5%

1%

Grundskole 5% 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 5% 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 3% 

Forsvar & politi 

Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 

Sammenhæng mellem fagområde og tradition for at afskedige ledere, der ikke 

præsterer 

Andele. ”I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer” 

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig 

Der er store variationer på tværs af fagområder 

På området for forsvar og politi angiver en markant større 

andel end på andre områder, at der ikke er tradition for at 

afskedige ledere, der ikke præsterer. Kun 9 pct. af lederne på 

dette område er enige i, at der er tradition for afskedigelse, 

mens 72 pct. er direkte uenige. Til sammenligning er kun 42 

pct. af lederne på sundheds- og psykiatriområdet uenige i, at 

der er tradition for at afskedige ikke-præsterende ledere, 

hvilket er området, hvor næstflest er uenige i, at der er tradition 

for afskedigelse. 

Det område, hvor flest ledere oplever en tradition for at 

afskedige ikke-præsterende ledere, er generel offentlig 

administration. Her angiver 38 pct., at der er tradition for 

afskedigelse.  

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm.,15 og 63 

Der burde være mere konsekvens i de tilfælde, hvor en 

leder ikke leverer det nødvendige. 

- Leder i forsvar & politi, som er helt uenig i, at der er en 

tradition for afskedigelse af ikke-præsterende ledere i 

vedkommendes organisation 
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Ledere af medarbejdere og topledere har vidt forskellige syn på, 
hvorvidt der er tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

9%

18%

24%

27%

33%

38%

41%

28%

23%

13%

18%

15%

6%

Topledere 3% 

4% 
Ledere af  

medarbejdere 

Ledere af ledere 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og syn på tradition for at afskedige 

ledere, der ikke præsterer 

Andele. ”I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer.” 

Markant færre ledere af medarbejdere end topledere 

finder, at der er tradition for præstationsbetinget 

afsked 

Kun 17 pct. af ledere af medarbejdere svarer, at der i deres 

organisation er tradition for at afskedige ledere, der ikke 

præsterer. Blandt topledere svarer hele 46 pct. det samme. 

Der er derfor en stærk sammenhæng mellem hierarkisk niveau 

og syn på afskedigelser. Jo længere oppe i hierarkiet, man er, i 

jo højere grad synes man, at der er tradition for at afskedige 

ikke-præsterende ledere. 

 Anm.: n=1819.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6 og 63 

Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Helt enig 
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Flest neutrale ledere ift. præstationsbetinget afskedigelse – dog 
flere positive end negative syn på afskedigelse 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Sammenhæng mellem tilstedeværelse af tradition for at afskedige ledere, der ikke 

præsterer og betydningen af traditionen 

Andel leder, der finder deres organisations tradition for afskedigelse… 

Ledere, som mener, at deres organisation har 

tradition for præstationsbetinget afsked, ser oftere 

traditionen som understøttende  

48 pct. af de ledere, som er helt enige i, at deres organisation 

har tradition for afskedigelse af ledere, der ikke præsterer, ser 

denne tradition som understøttende. 37 pct. ser omvendt 

traditionen som begrænsende for deres ledelse. 

Til sammenligning mener kun 5 pct. af lederne, der er helt 

uenige i, at deres organisation har tradition for at afskedige 

ledere, der ikke præsterer, at denne tradition er 

understøttende, mens 62 pct. ser den som begrænsende. 

1 

62%
48% 37%

33%
47%

72%

35%
15%

19%17%

48%46%

Helt enig Enig Hverken eller 

11% 

Uenig 

6% 

Helt uenig 

5% 

Begrænsende Neutral effekt Understøttende 

I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer 

Der kan identificeres tre grupper af ledere 

Ser positivt på afskedigelse af ledere, der ikke præsterer: 

=  Ledere, som er enige/ helt enige i, at der er tradition for 

afskedigelse, og som ser dette som understøttende 

+ Ledere, som er uenige/ helt uenige i, at der er tradition 

for afskedigelse, og som ser dette som begrænsende 

 

Ser neutralt på afskedigelse af ledere, der ikke præsterer: 

=  Ledere, som hverken er enige eller uenige i, at der er 

 tradition for afskedigelse, og/eller mener, at 

 betydningen af traditionen er neutral. 

Ser negativt på afskedigelse af ledere, der ikke præsterer: 

=  Ledere, som er enige/ helt enige i, at der er tradition for 

afskedigelse, og som ser dette som begrænsende 

+  Ledere, som er uenige/ helt uenige i, at der er tradition 

for afskedigelse, og som ser dette som understøttende 

2 

3 

Ser positivt på 

afskedigelse af ledere, 

der ikke præsterer 

Ser neutralt på 

afskedigelse af ledere, 

der ikke præsterer 

Ser negativt på 

afskedigelse af ledere, 

der ikke præsterer 

Enig/helt enige og 

understøttende + 

uenig/helt uenige og 

begrænsende 

Hverken enig/uenig 

og/eller neutral effekt 

Enig/helt enige og 

begrænsende + uenig/helt 

uenige og understøttende 

Lederne kan inddeles i 3 grupper 
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 Anm.: n=1601. Lederne har haft mulighed  for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er  

  sorteret fra.   

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 63 og 73 

63% 

(1004) 

30% 

(480) 
7% 

(117) 
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Statslige ledere ser mere positivt på afskedigelse af ledere, der 
ikke præsterer 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

7%

7%

10%

7%

64%

60%

52%

63%

28%

32%

38%

30%Samlet 

Topleder 

Leder af ledere 

Leder af  

medarbejdere 

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og holdning til afskedigelse af ikke-

præsterende ledere 

Andele 

Ser afskedigelse positivt Neutral Ser afskedigelse negativt 

Ledere på højt hierarkisk niveau er lidt mere positive 

over for at afskedige ledere, der ikke præsterer 

Det fremgår, at 38 pct. af topledere ser positivt på at afskedige 

ledere, der ikke præsterer, mens det samme gælder 

henholdsvis 32 og 28 pct. af ledere af ledere og ledere af 

medarbejdere. Det bør dog bemærkes, at denne forskel ikke er 

statistisk signifikant. 

Igen fremgår det, at der kun er små variationer med hensyn til 

andelen, der ser afskedigelse af ikke-præsterende ledere som 

negativt. 

8%

7%

7%

7%

65%

67%

52%

62%

63%

27%

26%

42%

33%

30%

5%

Stat 

Region 

Kommune 

Samlet 

Statslig selveje 

Ser afskedigelse positivt Neutral Ser afskedigelse negativt 

Sammenhæng mellem sektor og holdning til afskedigelse af ikke-præsterende 

ledere 

Andele 

Statslige ledere ser mere positivt på at afskedige 

ledere, der ikke præsterer 

42 pct. af statslige ledere mener, at det er positivt at afskedige 

ledere, der ikke præsterer. Regionale ledere er mindst positive 

over for afskedigelse, idet kun 26 pct. her er positive. 

 Anm.: n=1601. 

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 3-6, 7 ,63 og 73 
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Forsvar og politi er det område, hvor flest ledere ser positivt på 
afskedigelse af ledere, der ikke præsterer 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

8%

8%

8%

10%

9%

7%

66%

67%

59%

65%

67%

65%

43%

71%

55%

63%

26%

25%

35%

27%

23%

30%

50%

25%

36%

30%

7%

6%

6%

Samlet 

Generel off. adm. 

Teknik, kultur, erhverv  

& øvrige 
4% 

Forsvar & politi 

Arbejdsmarked  

& social 

Ældre 

Sundhed & psykiatri 

Ungdoms- &  

videreuddannelse 

Dagtilbud 

Grundskole 

Sammenhæng mellem fagområde og holdning til afskedigelse af ikke-

præsterende ledere 

Andele 

Ser afskedigelse positivt Neutral Ser afskedigelse negativt 

Der er moderate variationer på tværs af fagområde 

Inden for forsvar og politi er lederne mest positive over for at 

afskedige ledere, som ikke præsterer. Her er halvdelen 

positive, mens omkring en ud af tre ledere inden for ungdoms- 

og videreuddannelse samt generel offentlig administration er 

positive. På ældreområdet er den største andel negative over 

for afskedigelser. Her er 10 pct. negativt indstillet. 

 Anm.: n=1601.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm.,15, 63 og 73 

Der er en herskende ide om, at hvis man er ansat i den 

offentlige sektor, så kan man ikke blive fyret. Det 

eksisterer IKKE på min arbejdsplads, og det skaber trivsel 

blandt medarbejderne, at dem, der ikke leverer, bliver 

afskediget. 

- Leder, der ser positivt på afskedigelse af ledere, der ikke 

præsterer. 
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Ledere med handlerum er mere positive over for at afskedige ikke-
præsterende ledere 

KAPITEL 11: LEDERUDVIKLING OG -AFVIKLING 

Sammenhæng mellem  handlerum og opfattelse af afskedigelse af ledere, som 

ikke præsterer 

Andele.  

Ledere med manglende handlerum ser mere negativt 

på afskedigelse af ledere, der ikke præsterer 

5 pct. af lederne med et stort handlerum ser afskedigelse af 

ledere, der ikke præsterer, som negativt, mens 32 pct. opfatter 

det positivt. Omvendt angiver 11 pct. af lederne med lille 

handlerum, at afskedigelse af ledere, der ikke præsterer, er 

negativt, mens 28 pct. opfatter det som positivt. 

Dette kan være udtryk for, at hvis lederne føler, at de har 

kontrol over, hvordan de løser deres opgaver, er de også mere 

villige til at lade dårlig løsning have konsekvenser. 

28% 30% 32%

61% 64% 63%

11% 5% 

Mellem handlerum 

6% 

Lille handlerum Stort handlerum 

Ser afskedigelse positivt Neutral Ser afskedigelse negativt 

 Anm.: n=1601.  

 Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 60-63 og 73 
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Holdet bag denne undersøgelse – og vores samarbejdspartnere 

• Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og 

kommissionsmedlem 

lotte@ps.au.dk 

• Thomas Molin, sekretariatschef, Ledelseskommissionens sekretariat / 

Moderniseringsstyrelsen 

thomo@ledelseskom.dk 

• Peter Amstrup-Kappel, kontorchef, Moderniseringsstyrelsen 

peamk@modst.dk 

• Caroline Louise Howard Grøn, lektor, Ledelseskommissionens 

sekretariat / Københavns Universitet 

clhgr@ledelseskom.dk 

• Rasmus Hagedorn-Olsen, fuldmægtig, Ledelseskommissionens 

sekretariat / Moderniseringsstyrelsen 

rahag@ledelseskom.dk 

• Johannes Christensen, fuldmægtig, Moderniseringsstyrelsen 

johch@modst.dk 

• Morten Dalsgaard Christiansen, fuldmægtig, Moderniseringsstyrelsen 

modac@modst.dk 

• Lea Block, chefkonsulent, Ledelseskommissionens sekretariat 

leab@ledelseskom.dk 

• Andreas Jeppe Larsen, student, Ledelseskommissionens sekretariat 

anjel@ledelseskom.dk 

• Camille Bank Johansen, student, Ledelseskommissionens sekretariat 

cabaj@ledelseskom.dk 

• KL, som hele vejen hjalp med at kvalitetssikre spørgeramme, afholde 

workshops og i analysefasen fungerede som sparringspartner 

• Danske Regioner, som hjalp med at kvalitetssikre spørgerammen 

mv. 

• Kommuner og Regioners Løndatakontor, som bistod med det 

fulde populationsgrundlag for hele den kommunale og regionale 

sektor 

• Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som hjalp med at styrke 

kvaliteten af populationsgrundlaget på Forsvarsministeriets område 

• En række statslige ansættelsesmyndigheder, som hjalp os med at 

kvalitetssikre det statslige populationsgrundlag 

• Digitaliseringsstyrelsen, som ydede juridisk bistand i forbindelse 

med anvendelse af Digital Post til udsendelse af spørgeskemaer 

• Statens IT, som ydede teknisk bistand i forbindelse med 

masseudsendelse med Digital Post 

• … og sidst, men bestemt ikke mindst, de over 40 offentlige ledere, 

som afsatte tid til at hjælpe os med at udvikle og kvalitetssikre 

spørgeskemaet gennem workshops mv.  

Holdet bag udarbejdelsen af denne undersøgelse… … og vores samarbejdspartnere, som vi skylder en kæmpe tak 



Ledelseskommissionen
2017 - 2018

Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København K 

www.ledelseskom.dk




