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RESUME
Undersøgelsen skal ses i
sammenhæng med tidligere
analyser af betydningen god
ledelse

I dette papir analyseres sammenhængen mellem såkaldt struktureret
ledelse og performance i danske virksomheder. Analysen kan ses som et
follow-up/supplement til de undersøgelser, der er offentliggjort i
publikationerne ’Ledelsesstile, ledelsesværktøjer og performance’, se
Eriksson, T. & V. Smith (2020); ’God ledelse og god performance i
danske virksomheder og organisationer’ se Eriksson, T. & V. Smith
(2014), analysen ’Ledelsesform, ledelsesværktøjer og virksomhedernes
overskud - en analyse baseret på regnskabsdata’, Eriksson, T. & Smith,
V. (2015a) samt analysen ’Påvirker ledelse gennem monitorering,
målfastsættelse og incitamenter virksomhedernes performance?’, se
Eriksson T. & V. Smith (2015b).

Fokus på anvendelse af ’key
performance indikatorer’

Metoden, der anvendes, svarer til den fremgangsmåde, der blev anvendt
hos Eriksson & Smith (2015b). I denne blev ledelseskvalitet defineret
ved aktivt brug af fastsættelse af (1) produktionsmål, (2) monitorering af
performance i organisationen og (3) anvendelse af økonomiske
incitamenter til via belønning at fremme god performance - i det
følgende kaldet key performance indikatorer (KPIer).

Sammenlignelige data

Analysen bruger den samme type data som er anvendt i tidligere studier
af god ledelse. Der anvendes data fra to spørgeskemaundersøgelser blandt
ledere. Dels fra en undersøgelse indsamlet i sidste halvdel af juni måned,
2019 med 2816 ledere, og dels fra en undersøgelse fra anden halvdel af
maj 2014 med 3737 medvirkende ledere. Begge undersøgelser er foretaget
i samarbejdet med Lederne (tidligere Ledernes Hovedorganisation).
Monitorering, målfastsættelse og incitamenter som ledelsesværktøj,
KPI

Mange virksomheder
anvender KPIer…..

Af de 1569 privat ansatte, der medvirkede i undersøgelsen angav 1204.
at virksomheden med sikkerhed anvender key performance indikatorer.,
224 medvirkende svarede det modsatte. De resterende medvirkende, i alt
141 personer, vidste ikke hvor mange KPIer virksomheden anvender.

Anvendelse af KPIer varierer
betydeligt og der er betydeligt
kendskab i organisationen til
de opstillede produktionsmål

Anvendelse af produktionsmål varierer og forekommer især med en
tidshorisont på et år, men der er relativ stor spredning. Dette gælder også
hyppigheden for, hvor ofte monitorering sker. Næsten 60% af lederne
angiver, at det kræver en større end normal- eller ekstraordinær stor
indsats, at opfylde produktionsmålene. Viden om produktionsmål i
virksomhederne er ganske udbredte, idet godt 40% hhv. 22% angiver, at
alle ledere og ansatte i virksomheden / de fleste ansatte har kendskab til
produktionsmålene.

Resultatløn som incitament til
fremme af medarbejdernes
præstation

Resultatløn er udbredt og den anvendes mere for ledere end for øvrigt
ansatte. Dette gælder uanset, hvilke produktionsmål resultatlønnen er
knyttet til, og uanset om resultatlønnen er individuel eller knyttet til
virksomhedens overordnede performance.
.
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Key performance indeks og ledelsesindeks
Indekset for ledelseskvalitet
beregnes ud fra KPIer

Ved hjælp af key performance indikatorerne, dvs. monitorering,
målfastsættelse og -opfølgning samt incitamentssystemer for bedre
performance - konstrueres ét samlet indeks for ledelseskvalitet. Indekset
for ledelseskvalitet konstrueres ud fra spørgsmålene 31-43 hhv. 13-25 i
spørgeskemaerne fra 2014 og 2019. Jo mere et firma benytter sig af
KPIer desto højere værdi har indekset.

Ledelsesindekset er forskelligt
for forskellige typer af
virksomheder

Ledelsesindekset kan variere mellem 0 og 13, hvor 13 er udtryk for at
virksomheden i højeste grad benytter sig af den pågældende indikator og
nul er udtryk for, at virksomheden slet ikke anvender nogen form for
KPI. Gennemsnitsværdien er 5,9. Dog er der betydelig variation, når
datamaterialet opdeles. Dette gælder også i 2014-undersøgelsen.

Betydningen af
ledelseskvalitet for
virksomhedens performance
analyseres i en
helhedsorienteret model

Ledelsesindeks og virksomhedernes performance
Det centrale element i undersøgelsen er at analysere om højere kvalitet i
ledelse, højere ledelsesindeks påvirker virksomhedernes performance.
Dette foretages i en og samme model, altså med andre ord en
helhedsorienteret analyse, hvori indgår flere forklaringsfaktorer end blot
ledelsesindekset. Disse modeller minder i høj grad om dem der er brugt
hos Eriksson & Smith (2014). Den største forskel er at der er anvendt
andre ledelsesvariable, nemlig ledelsesindekset og et mål for visionært og
inspirerende lederskab.

Forskellige performancemål i
analyserne

Virksomhedernes performance måles ved overskud i procent af
omsætningen, samt medarbejdertilfreds og ved i hvilken grad
ledelseskvalitet fører til familievenlige arbejdspladser. De bløde mål
forventes af afspejle potentiel fremtidig økonomiske performance.

Klar positiv korrelation
mellem ledelsesindeks og
overskudsgraden

Baseret på 2019-undersøgelsen konstateres en markant positiv korrelation
mellem, at en høj værdi af det samlede ledelsesindeks og overskuddet
størrelse. dvs. kvalitet i ledelse ses samtidigt med højere overskud i
virksomhederne. Noget tilsvarende gælder, hvis man laver et delindeks
for brug af incitamenter. Men der er ikke signifikant sammenhæng mellem
delindeks for monitorering og målfastsættelse påvirker overskuddet i
virksomhederne.

Stærk sammenhæng mellem
aktuelt overskud og ledelse i
perioden forinden

I analysen anvendes også værdier af ledelsesindekset i 2014undersøgelsen til at forklare overskuddet i 2019. Denne del af analysen
viser, at de konstaterede sammenhænge bliver mere signifikante og
påvirkningen på overskuddet bliver kraftigere.

Ledelsesindekset påvirker
medarbejdertilfredsheden,
virksomhedens effektivitet,
samt evnen til at skabe en
familievenlig arbejdsplads

I analysen anvendes også ’bløde’ performancemål. Det viser sig, at
medarbejdertilfredsheds og virksomhedens effektivitet påvirkes positivt
af det såvel samlede ledelsesindeks, samt i de fleste tilfælde af
delindeksene for målfastsættelse, monitorering samt incitamenter og
endelig af et stærkt inspirerende og visionært lederskab. Der ses lignende;
men knap så tydlige effekter for virksomhedens evne til at skabe en
familievenlig arbejdsplads.
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1. Baggrund

Hensigten med dette papir er at analysere sammenhængen mellem god ledelse og performance i virksomheder.
Analysen kan ses som en direkte videreudvikling og ajourføring af den undersøgelse, der er offentliggjort i
publikationerne ’Ledelsesstile, ledelsesværktøjer og performance’, se Eriksson. & Smith (2015a); ’Påvirker
ledelse gennem monitorering, målfastsættelse og incitamenter virksomhedernes performance?’, se Eriksson &
Smith (2015b). 1
For dette formål anvendes en metode som har fået en del opmærksomhed i den økonomiske faglitteratur i de
sidste 10-15 år. Økonomerne Nicholas Bloom og John van Reenen har således i flere artikler (Bloom og van
Reenen, 2007, 2010; Bloom, Sadun og van Reenen 2012; Bloom, Schweiger og van Reenen 2012; Bloom m fl.,
2012, 2014, 2019) gennemgået adskillige studier, der repræsenterer forskellige brancher og lande i hvilke
forskelle i forekomsten af god eller struktureret ledelse, defineret som tilstedeværelse af monitorering af
performance i organisationen (læs: key performance indikatorer eller KPIer), fastsættelse af produktionsmål for
den samme samt anvendelsen af økonomiske incitamenter for at stimulere til og belønne for god performance
undersøges.
Denne måde at anskue god ledelse på er ikke i sig selv ny; men det nye og originale består først og fremmest i,
at der er udviklet et relativt simpelt måleapparat til at kvantificere god ledelse i såvel virksomheder som
organisationer. Disse mål - scores eller indeks, se nedenfor - anvendes til at undersøge, i hvilket omfang forskelle
i ledelseskvaliteten kan forklare observerede forskelle i konventionelle performanceindikatorer, mellem
organisationer, typer af virksomheder og lande.
Denne definition af god ledelse har som tilfældet er med andre definitioner potentielle begrænsninger. Måden
fokuserer på operationel ledelse og på praktikker, som medvirker til en mere effektiv tilvejebringelse af
(eksisterende) varer og serviceydelser. Dette betyder, at strategiske aspekter relateret til f.eks. innovation,
prisfastsættelse, reklame, lederskab og indtræden på nye markeder, mv ikke er inkluderet.2 Omvendt er det ikke
givet, at strategisk og operationel ledelse er substitutter, idet der lige så godt være komplementære former for
ledelse.
De ovennævnte analyser af betydning af god ledelse baserer sig på webbaserede spørgeskemaundersøgelser, der
er indsamlet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Indsamlingen af data med hjælp af webbaserede
spørgeskemaundersøgelser blev i 2006-undersøgelsen foretaget af Ledernes Hovedorganisation og af YouGov i
1Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen er sket i samarbejde med Lederne. Indhold, analyser og resultater i denne rapport er udelukkende

forfatternes ansvar.
2 Parallelt med Bloom og van Reenen’s studier er der også vokset frem en tilgangsvinkel, som benytter sig af lokale eksperimenter,
såkaldte RCTs (randomiserede kontrollerede eksperimenter), der typisk er blevet gennemført i udviklingslande. Hovedparten af
RCT-studier fokuserer på strategiske aspekter, dvs. typisk reklame eller prisfastsættelse og ikke på aspekter af operationel ledelse
Eksperimenterne giver ikke entydige resultater; se f.eks. Karlan, Knight og Udry (2012) for en oversigt.
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2014 og 2019. Det er de to sidste undersøgelser, der anvendes i det nærværende studie, og de blev gennemført i
perioderne 19 - 30 maj, 2014 samt den sidste halvdel af juni måned, 2019. I alt medvirkede 3,737 hhv. 2,816
medlemmer af Ledernes Hovedorganisation.3 Der er således tale om det man må kalde ganske store stikprøver.
Alle ledelsesslag er repræsenteret i de to undersøgelser. Ledere, der udelukkende har ledelsesansvar
for medarbejdere udgør i sagens natur den største gruppe med ca. 40 procent. Ledere, der også har
ledelsesansvar for andre ledere, er også i betydelig grad repræsenteret med sine godt 20 procent og stikprøven
rummer 3-4 procent administrerende direktører. Restgruppen udgøres af særligt betroede medarbejdere.

2. Monitorering, målfastsættelse og incitamenter som ledelsesværktøjer

Når ’god ledelse’ som defineres som en kombination af monitorering, målfastsættelse og incitamenter findes
der i litteraturen flere måder at operationalisere på, se www.worldmanagementsurvey.com. I nærværende
analyse

anvendes

den

version,

der

kan

anvendes

når

data

stammer

fra

internetbaserede

interviewundersøgelser. Der anvendes således 13 af de i alt 16 spørgsmål vedrørende monitorering,
målfastsættelse og incitamenter, der blev brugt i det omfattende studie ved Census Bureau i USA, kaldet
Management in America, se Bloom m fl. (2013), (2019). Spørgeskemarammen – Management, Organizational
Practices Survey eller MOPS – er også anvendt i et studium fra 2010 i samarbejde med European Bank for
Reconstruction and Development om ledelse og styring af virksomheder i de nye postkommunistiske lande
i central- og øst-Europa samt central-Asien (Bloom, Schweiger og van Reenen, (2012)).
I det følgende bruges survey-instrumentet til to formål. Dels til en nærmere beskrivelse af benyttelsen af KPIer,
målfastsættelse og -opfølgning samt brugen af incitamentssystemer som er koblet til disse. Og dernæst til at
konstruere et ledelsesindeks for virksomhederne i undersøgelsen. Da der er et betydeligt sammenfald mellem de
relevante spørgsmål i nærværende undersøgelse og den måde, der er spurgt på i tidligere internationale
undersøgelser kan indekset – ud over at bruges til sammenligninger og analyser mellem forskellige typer af
virksomheder – også bruges til sammenligninger af ledelseskvalitet i andre lande. Endelig anvendes
ledelsesindekset til en analyse af forskelle i virksomhedernes performance.
Indledningsvist skal der kort redegøres for besvarelserne af spørgsmålene vedrørende monitorering,
målfastsættelse og incitamenter. Det er her vigtigt at notere, at enheden er respondenterne (ikke
firmaerne). Ud af 2,974 (i 2014) hhv. 1,569 (i 2019) privatansatte respondenter4, opgav 517 hhv. 224 at deres
virksomhed ikke brugte Key Performance Indikatorer og 636 hhv. 141 vidste ikke hvor mange KPIer, der blev
brugt i firmaet. Andelen, der ikke ved hvis der bruges KPIer er således væsentlig lavere i 2019.

3

MOPS der blev gennemført af Census Bureau i USA i 2010 og 2015 (Bloom m fl 2013; 2019) er også besvaret af ledere i
virksomhederne. En vigtig forskel mellem disse og de aktuelle surveys for Danmark er, at MOPS er udelukkende blev sendt til
industrivirksomheder.
4 Undersøgelserne omfatter 3,105 hhv. 2,259 privatansatte ledere (brutto) .
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Dette afspejler formodentlig at KPIer er blevet et mere etableret element i ledelsen af virksomhederne, hvorfor
respondenterne fem år senere er bedre informeret om hvis (og hvordan og hvorledes – se neden for) firmaet de
er ansat i bruger dem.
Tilbage er således 1,761 hhv. 1,204 respondenter, om hvem der med sikkerhed vides, at de er ansatte i
en virksomhed, som benytter sig af KPIer. Af disse, bruger 13.9 hhv. 14.8 procent 1-2 KPIer, 55.1 hhv. 53.7
procent 3-9 KPIer samt 31.0 hhv. 31.5 procent 10 eller flere KPIer. Der er således ret store forskelle i
virksomhedernes anvendelsesgrad af KPIer; hvilket blandt andet afspejler firmaets størrelse og også dets
branchetilhørsforhold. Forskellene ser ud til at være relativt konstante over tid.
I et følgende ses der alene på svar for de ledere, der angiver, at deres arbejdsgiver bruger KPIer eller ikke ved,
hvor mange KPIer de har.5 Tabel 1 viser, hvor ofte KPIerne monitoreres af ledelsen hhv. af andre end ledelsen.
Bemærk, at procenttallene i kolonnerne ikke summerer til 100, eftersom respondenterne kan vælge at svare ja til
flere af alternativerne.
Tabel 1. Hvor ofte og af hvem monitoreres Key Performance Indikatorerne, (i procent)?
Procent af de afgivne svar

Af ledelsen
2014 2019

Af andre end ledelsen
2014 2019

Årligt

22,0 17,1

22,8 15,2

En gang i kvartalet

28,1 26,4

27,4 20,4

En gang om måneden

49,7 50,6

41,6 35,3

En gang om ugen

25,3 26,4

22,9 22,2

Dagligt

18,9 22,7

16,9 16,5

Aldrig

4,2

3,2

-

Ved ikke

35,5 10,2

-

Fordelingerne for ledere og andre ansatte end ledere er ganske ens. Når dette også gælder på virksomhedsniveau,
betyder det, at både ledelsen og de ansatte typisk er involverede i monitoreringsprocessen. Ændringerne over tid
er forholdsvis lille, med undtagelsen for andelen ”ved ikke”, hvilket som er nævnt ovenfor sandsynligvis afspejler
et voksende kendskab til KPIerne. Der er forholdsvis stor spredning i hyppigheden af, hvor ofte monitoreringen
sker, og i de fleste tilfælde afspejler dette også branchetilhørsforhold. F.eks. er der forskelle mellem
serviceerhverv og fremstillingsvirksomheder (ikke vist i tabellen).
Tabel 2 rummer svar på, hvordan de ansatte bliver informeret om KPIerne. Igen er der mulighed for flersvar. Det
ses af tabellen, at ud over de forventede informationskanaler såsom skilte og skærme på arbejdspladsen, interne
e-mails eller informationsblade benytter ca. en tredjedel sig af andre informationskanaler, som der dog ikke findes
yderligere information om. Men det kan godt tænkes, at en del af disse finder sted i form af direkte mundtlig
Årsagen, til at kategorien ”ved ikke” inkluderes, er, at respondenterne har svaret på et spørgsmål om hvor mange KPIer, der er brugt,
altså ikke om firmaet bruger dem. Derfor bliver disse personer også stillet undersøgelsens spørgsmål 32 til 34.
5
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kommunikation med de enkelte medarbejdere, formentlig i form af møder eller mere uformelt i arbejdstiden. En
ret høj andel (en femtedel) har ingen regulære informationsgange for KPIerne, hvilket måske er udtryk for, at
i disse firmaer spiller KPIerne ikke en central rolle i organisationens ledelse. Generelt er andelene for de enkelte
informationskanaler lavere i 2019 end fem år tidligere, hvilket kunne tyde på, at virksomhederne er begyndt at
bruge færre (det vil sige, ikke mange forskellige) metoder for at informere om KPIerne.
Alt i alt, virker det som om, den diskussion, der inden for det sidste årti har været om vægten af at have
performanceindikatorer, også har medført en mere udbredt anvendelse af dem, og at de fleste af virksomhederne
således anvender dem forholdsvist tit (løbende). Dertil kommer, at der givetvis er foretaget investeringer med
henblik på at inddrage og informere medarbejderne på forskellige måde om key performance indikatorer.
Tabel 2. Hvordan informeres de ansatte om KPIerne (procent)?
2014

2019

Skilte, skærme, mv på arbejdspladsen

47,2

40,1

Interne e-mails

39,5

31,7

Interne informationsblade og lignende

24,1

18,6

Andet

34,4

28,8

Ingen regulære informationsgange

19,6

18,8

Ved ikke

20,0

5,5

De næste tabeller omhandler fastlæggelse af produktionsmål.6 Indledningsvist ses der i Tabel 3 på, om firmaet
har fastlagte produktionsmål og med hvilken hyppighed. Her bør det først noteres, at andelen virksomheder som
har fastlagte produktionsmål er højere end andelen som bruger KPIer.
Tabel 3. Er der fastlagte produktionsmål for:
Procent af de afgivne svar
2014
2019
Ingen mål
Typisk en periode kortere end 1 år
Typisk en 1 års periode
Typisk en periode længere end 1 år
En kombination af en kort (<1år) og en
længere periode
Ved ikke

28,5
29,4
46,0
7,9

15,0
19,6
27,8
3,9

39,5

27,6

15,4

6,1

Således er der i 2019 76.7 procent af respondenterne der opgiver, at virksomheden benytter sig at KPIer, mens
tilsvarende andel for brugen af produktionsmål er 85 procent Af Tabel 3 ses, at i 2014 var der lidt mindre end
30 procent der opgav, at deres virksomhed ikke har fastlagte produktionsmål og at denne andel er næsten halveret
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Her skal ”produktion” opfattes bredt, hvilket understreges også i spørgeskemaet.
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fem år senere.7 Samtidig falder imidlertid også andelene for de forskellige tidsperioder, hvilket indikerer at
virksomheder benytter sig af færre forskellige tidsperioder (hvilket også er konsistent med det i Tabel 2
observerede brug af færre informationskanaler). For virksomheder, der har fastlagte perioder for produktionsmål
er den mest anvendte periode af 1 års varighed (bemærk, her er også en flersvarsmulighed), kalenderår, budgetår,
regnskabsår. Men også en stor del har fastlagt perioden som en kombination af kort og langsigtede mål.
Produktionsmål for udelukkende længere perioder end et år er forholdsvis sjældne.
Et vigtigt aspekt af fastlagte produktionsmål er hvorvidt de er svære eller lette at opnå. Dette påvirker især deres
incitamentseffekter, ikke mindst når de produktionsmålene er koblet til en form for resultatløn. I undersøgelsen
spørges om respondenternes (subjektive) vurdering af, hvor svært det var at opfylde produktionsmålene i 2013
hhv. 2018.
Tabel 4 viser, at godt 50% / knap 60% af respondenterne i hhv. 2014 og 2019 svarer, at opfyldelsen krævede en
større end normal indsats eller tilmed en ekstraordinær stor indsats. Til gengæld opgiver næsten en tredjedel at
en normal indsats var tilstrækkelig for at opfylde produktionsmålene. Dette indikerer, at der kan være en ikke
uvæsentlig spredning i ambitionsniveauerne. At omkring 40 procent i begge undersøgelser vurderer, at
produktionsmålet kunne nås med en normal eller tilmed mindre end normal anstrengelse, tyder på, at enten at
presset på produktivitetsforbedringer ikke er til stede i disse firmaer, eller også at produktionsmålene sættes for
lavt.
Tabel 4. Hvor svært er det at opfylde produktionsmålene?
Procent af de afgivne svar
2014
2019
Muligt, uden større anstrengelser
Muligt, med mindre anstrengelser
Muligt, med normale anstrengelser
Muligt, med større end normale
anstrengelser
Kun muligt med ekstraordinært store
anstrengelser

4,2
8,4
29,3

4,6
8.5
34,5

37,1

35,7

21,0

16,7

Produktionsmål er ikke nødvendigvis altid det samme som virksomhedernes KPI. Af Tabel 2 fremgår, at en stor
del af respondenterne svarer, at der kommunikeres om KPI til de ansatte. Men hvordan forholder det sig med
produktionsmålene? Af Tabel 5 fremgår, at ca. 2/3 af de medvirkende ledere angiver, at de fleste eller alle ledere
og ansatte i produktionen har kendskab til virksomhedens produktionsmål og at dette ikke har ændret sig mellem
de to survey-tidspunkter.

7

Bemærk, at de personer som besvarer dette spørgsmål er de samme som optræder i tabellerne 1 og 2.
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Tabel 5. Hvem har kendskab til de fastlagte produktionsmål?
Procent af de afgivne svar
2014 2019
Kun den øverste ledelse
De fleste ledere og nogle ansatte i
produktionen
De fleste ledere og ansatte i produktionen
Alle ledere og ansatte i produktionen
Ved ikke

6,8

5.9

24,5

24.3

22,4
42,6
3,8

25.8
41.8
2.2

Det næste spørgsmål vedrører forekomsten af koblingen mellem resultatløn og produktionsmål, dvs.
anvendelsen af produktionsmål som en del af incitamentsaflønning. Her gælder spørgsmålet igen det
foregående år (2013 hhv. 2018). Der skelnes mellem ledere og andre ansatte, og for spørgsmålet ovenfor er der
er igen flersvarsmulighed.
Ledernes svar, som er beskrevet i Tabel 6, bekræfter billedet fra tidligere undersøgelser (f. eks. Eriksson, 2012)
om anvendelsen af resultatløn i danske virksomheder; de bruges mere for ledere, individuelle mål er mere
anvendt for ledere og det samme gælder mere brede performancemål (for hele firmaet). Andelen ”ved ikke” er
højere for lederne, hvilket ikke er så overraskende, idet især information om ledernes resultatlønskontrakter er
mindre spredt i organisationerne end dem for andre medarbejdere. Andelen ”ved ikke” er dog næsten
halveret siden 2014. Derimod er andelen private virksomheder som ikke benytter sig af resultatløn i 2019 stort
set uændret siden 2014. den er lidt mindre end 40 procent for ledernes del og lidt over halvdelen for andre
Tabel 6. Var eventuelle resultatlønninger i 2013 hhv. 2019 knyttet til….
medarbejderes vedkommende.

Procent af de afgivne svar

Ledere
2014 2019

Ansatte
2014 2019

Egen performance (målt ved produktionsmål)

18.8

21.8

12.8

15.6

Performance i gruppe (målt ved produktionsmål)

12.5

15.4

7.7

9.4

Arbejdsstedets performance (målt ved produktionsmål)

13.0

16.8

9.4

11.3

Hele firmaets performance (målt ved produktionsmål)

22.7

30.1

17.4

19.4

Ingen resultatløn

38.9

38.4

52.1

55.8

Ved ikke

19.8

10.8

13.7

7.2

Brug af resultatløn indgår også i begge undersøgelser. Der er således spurgt om, hvor stor en andel af den totale
løn i året inden (dvs. 2013 hhv. 2018), der var resultatbaseret givet at produktionsmålet var opfyldt. For såvel
lederne som medarbejderne var andelen der svarede ”ved ikke” ret stor (f. eks. i 2014: 34.2 hhv. 28.8 procent).
Andelen af ledere og medarbejdere der havde en resultatløn på nul var 28.6 hhv. 37.6 procent. Blandt de, der
havde en positiv resultatlønsandel, var denne for det store flertal af såvel ledere som andre ansatte et
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sted mellem 1 til 33 procent af den totale løn. Resultatlønsandele over en tredjedel af totallønnen, forekommer
således sjældente.
Et vigtigt incitament er muligheden for at blive forfremmet. I undersøgelsen spørges der således ind til den
primære årsag til, at medarbejdere i virksomheden i de sidste år er blevet forfremmet. Igen er dette et spørgsmål
som formentlig ikke er helt let at besvare for alle respondenterne (idet de ikke har tilstrækkeligt detaljeret
kendskab til forfremmelsesprocessen). Andelen af ’ved ikke’ svar på spørgsmålet er da også lidt over 25 procent.
Fordelingen på de øvrige besvarelsesalternativer fremgår af Tabel 7.
Tabellen viser, at performance og generelle kompetencer spiller en ganske central rolle. Men til gengæld har
f.eks. anciennitet kun marginal betydning (familierelationer spiller højst sandsynligt kun en rolle i familieejede
firmaer). Overvejelser om forfremmelse af kvinder for at skabe en mere ligelig fordeling mellem køn i ledelsen
ser også ud til at spille en meget lille rolle, dette på trods af den aktuelle debat, der har vært omkring dette
spørgsmål i de senere år. Endelig gælder det, at tallene i tabellen indikerer, at der fra 2014 til 2019 er sket en pæn
stigning i forfremmelser baseret på performance og generelle kompetencer.8
Tabel 7. Den primære årsag til forfremmelser af …
Procent af de afgivne svar

Ledere
2014 2019

Andre medarbejdere
2014 2019

Performance og generelle kompetencer

20,9

27.9

24,0

30.5

Performance og generelle kompetencer samt andre faktorer

31,1

33.0

33,0

39.0

Andet end performance og generelle kompetencer (fx anciennitet,
familierelation)

8,9

10.0

8,4

8.9

Overvejelsen om mere ligelig fordeling mellem køn i ledelsen

1,4

1.4

Andet

9,0

-

8,1

-

Ved ikke

28,7

26.9

26,5

21.6

ikke relevant

3. Indeks for struktureret ledelse
Ovenfor er svarfordelingerne for de enkelte indikatorer af ledelsesværktøjerne monitorering, målfastsættelse og
incitamenter præsenteret. I det følgende følges den måde Bloom og van Reenen (2010) og Bloom m fl (2014)
konstruerer ét indeks for ledelseskvalitet. God eller struktureret ledelse defineres netop som brug af monitorering,
målfastsættelse og -opfølgning samt incitamentssystemer for bedre performance.

8

Her skal imidlertid noteres, at svarmuligheden ”andet” ikke findes i undersøgelsen fra 2019, hvorfor konklusionen oven er behæftet
med en vis usikkerhed.
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3.1 Konstruktion af indekset
Indekset for god ledelse konstrueres ud fra spørgsmålene 31-43 (13-25) i spørgeskemaet fra 2014 (2019); se
Appendiks. Den grundlæggende hypotese er, at i jo højere grad et firma benytter sig af den praksis, der spørges
ind til, jo højere værdi har indekset. For hvert enkelt spørgsmål kan firmaet få en score, som er normaliseret at
ligge i intervallet [0,1]. Tages for eksempel spørgsmålet om hvem der har kendskab til produktionsmålene på
arbejdspladsen, så tildeles værdien 1 for svaret ”alle ansatte”, 0,75 for svaret ”de fleste ledere og ansatte”, 0,5
for ”de fleste ledere og nogle ansatte”, 0,25 for ”kun den øverste ledelse” og endelig værdien 0 for svaret
’’ingen eller ved ikke’’. Således repræsenterer værdien 0 fravær af den ledelsespraksis der spørges ind til,
mens værdien 1 står for den mest strukturerede ledelsespraksis.9 Udfaldet er (teoretisk) et tal mellem 0 og 13
(der er 13 spørgsmål).

3.2 Struktureret ledelse i danske firmaer, 2014 og 2019
For 2014 er gennemsnittet for privat sektor virksomhederne er 5.38 og der er betydelig spredning i
indeksværdierne – 90 procent percentilen hhv. 10 procent percentilen er 8.96 og 1.50; se Figur 2. For 2019 er
gennemsnitsværdien 10 procent højere: 5.92 (og 90 procent percentilen og 10 procent percentilen er 9.66 og
1.91); se Figur 1.
Figur 1. Fordeling af ledelsesindekset for virksomheder i den private sektor 2019.

9

For en detaljeret beskrivelse, se Bloom og van Reenen (2010).

13
Bag væksten i gennemsnitsværdien for indekset er der et skift af hele fordelingen til højre (det vil sige,
spredningen målt med standardafvigelsen er så godt som uændret: 2.80 hhv. 2.88); dette ses tydeligt af Figur 3.
Der bør imidlertid tages højde for, at der kan være forskelle i sammensætningen af respondenter, og især i de
virksomheder fra hvilke der er respondenter i begge surveys. Hvis vi beregner gennemsnitsværdierne for de
virksomheder der er repræsenterede i såvel 2014- som i 2019-undersøgelsen, ser vi også en vækst, omend mindre,
i gennemsnitsværdien, fra 5.85 til 6.07.10
Figur 2. Fordeling af ledelsesindekset for virksomheder i den private sektor 2014.
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Figur 3. Fordelingerne af ledelsesindekset for virksomheder i den private sektor i 2014 og 2019.
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De højere absolutte gennemsnitsværdier afspejler blandt andet at de firmaer der indgår i begge undersøgelser er større. Såsom det vil
fremgå senere, er ledelsesindekset voksende i virksomhedens størrelse.
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Det samlede ledelsesindeks kan dekomponeres i et for monitorering, et andet for målfastsættelse og yderligere
et for incitamenter.11 Det er vigtigt at påpege, at disse indekser ikke nødvendigvis er stærkt korrelerede
med hinanden; af figurerne 4-6 ses, at fordelingerne faktisk er ganske forskellige. Monitoreringsindekset
udviser en ret flad fordeling med en et stor ”spike” tæt på nul, hvilket afspejler 2 forhold. Enten benytter sig
virksomheden af KPIer eller ej. Givet at virksomheden benytter KPIer er der herefter ret stor spredning i,
hvordan de bruges.

Figur 4. Fordeling af monitoreringsindeks for virksomheder i den private sektor, 2019.

Figur 5. Fordeling af målfastsættelsesindeks for virksomheder i den private sektor, 2019.

11

Eftersom de tre delindeks er baseret på forskellige antal spørgsmål kan niveauerne for dem ikke direkte sammenlignes.
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Målfastsættelsesindekset – se Figur 5 – har en skæv fordeling til højre, mens det i Figur 6 kan ses, at
incitamentsindekset har en fordeling, der er skæv til venstre. Det vil sige (ikke overraskende), at forholdsvis
mange af virksomhederne har fastlagt mål for sin produktion og kommunikeret disse til medarbejderne. Men
langt færre knytter opfyldelsen af disse mål til incitamentssystemer i form af resultatløn eller i forbindelse med
forfremmelser af de ansatte.

Figur 6. Fordeling af incitamentsindeks for virksomheder i den private sektor, 2019.

Såfremt man som et groft mål for hvor meget de enkelte delindeks bidrager til det samlede ledelsesindeks bruger
partielle korrelationsmål mellem det enkelte delindeks og det samlede indeks, fås, at incitamenterne spiller den
største rolle (korrelationskoefficient lig 0,77), tæt fulgt af monitorering (0,75), mens målfastsættelse opviser den
svageste sammenhæng med totalindekset (0,63). Derimod er korrelationerne mellem de enkelte
delindekser væsentlig lavere (varierer mellem 0.22 og 0.37).
Endelig kan det nævnes at ændringen i gennemsnitstallene for de enkelte ledelsesindekser mellem 2019 og 2014
er vokset mest for brugen af incitamenter og at gennemsnitsindekset for målfastsættelse er uændret. Dette
indebærer, at den vækst vi observerer i det gennemsnitlige totalindeks til tre fjerdedele skyldes væksten i
incitamentsindekset og til en fjerdedel en vækst i monitoreringsindekset.

3.3 Forskelle i ledelse mellem delpopulationer
I det følgende præsenteres ledelsesindekset for forskellige delpopulationer af virksomheder med forskellige
karakteristika.12 Formålet er, at udforske forskellige dimensioner af variationen i besvarelserne i vores survey.
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Der præsenteres kun gennemsnitsværdier, men det skal nævnes, at medianværdierne ofte ligger tæt på gennemsnitsværdierne.
De tilhørende standardafvigelser udviser ganske lille variation; hovedparten af værdierne findes i intervallet 1.5 - 1.6. Endelig skal
det bemærkes, at resultaterne nedenfor ikke umiddelbart kan fortolkes som kausale sammenhænge.
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Af Tabel 8 ses, at den gennemsnitlige management score for familieejede virksomheder ikke afviger markant fra
gennemsnittet for alle firmaer. Ligesom for selvstændigt ejede virksomheder ligger scoren lidt under
gennemsnittet for alle virksomheder. Fraværet af en forskel er bemærkelsesværdigt blandt andet fordi, at
familieejede virksomheder nogle gange siges at performe dårligere, fordi de kan være familieledede og altså
ikke ledet af uafhængige professionelle ledere. Det kan også nævnes, at Bloom m fl (2012) finder evidens for
dette.Derimod har udenlandskejede firmaer et klart højere ledelsesindeks end de danskejede.13 En anden
kategori af firmaer som har en betydeligt højere end gennemsnits management score er eksportørerne. Firmaer
som eksporterer, har i de to undersøgelser et indeks på 5.79 hhv. 6.18, mens ikke-eksportørernes indeks i
hhv. 2014 og 2019 er 4.86 hhv. 5.53. Samlet gælder, at de observerede forskelle mellem firmaer med
indenlandsk og udenlandsk ejerskab, og henholdsvis eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder er
konsistent med resultaterne i nyere forskning Det er således de mere produktive firmaer som er engageret i
international handel; se f eks Bernard m fl. (2007) og for Danmarks vedkommende, Eriksson, Smeets og
Warzynski (2009). En årsag til dette kunne være at der anvendes mere fokuserede og strukturelle
ledelsesformer.
Tabel 8. Ledelsesindeks for forskellige delpopulationer af firmaer.

Alle firmaer
”Panel"

Gennemsnitsværdi for
indeks
2014
2019
5.38
5.92
5.85
6.07

Ejerskab:
Familieejet
Selvstændigt ejet
Udenlandsk ejet

5.13
5.01
6.41

5.76
5.65
6.77

5.79
4.86
4.28
6.11

6.18
5.53
4.83
6.46
6.83

5.37
5.37
5.16
5.64

5.93
5.88
5.71
6.31

Kategori

Andre egenskaber:
Eksportører
Ikke eksporterende
Mindre end 100 ansatte
Flere end 100 ansatte
Flere end 500 ansatte
Ledere/køn:
Topchef kvinde
Topchef mand
Kvindeandel, ledere < 25%
Kvindeandel, ledere > 25%

Konstruktion af systemer for brug af KPIer, målfastsættelse og opfølgning af disse samt måling af
medarbejdernes performance er ikke uden omkostninger og kendetegnes af stordriftsfordele idet de faste
omkostninger i større organisationer kan spredes over et større antal medarbejdere. Ikke overraskende spiller
13

Gennemsnitsværdien for de udenlandskejede virksomheder er 4.72, hvilket er identisk med gennemsnittet for de
danskejede multinationale firmaer.
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således virksomhedens størrelse, her målt i termer af antallet ansatte, også en betydelig rolle. Virksomheder, som
beskæftiger mere end 100 medarbejdere har et ledelsesindeks, som er 30-40 procent højere end i mindre
firmaer.
I de senere år har der været og er der fortsat en debat om fraværet af kvindelige ledere på især de højeste
niveauer i firmaer og organisationer. I diskussionen nævnes nogle gange, at kvinder leder på en anden måde end
mænd. Er der spor af dette når man sammenligner ledelsesindekset for virksomheder med en
kvindelig topchef (typisk administrerende direktør)? Ses på de firmaer, som er repræsenteret i såvel 2014 som
2019 undersøgelsen har 8.2 procent hhv. 7.9 procent en kvindelig topchef. Der er dog ingen forskel i
management scoren mellem firmaer som ledes af en kvinde og en mand. Der er heller ingen forskel i
spredningen i indekset mellem disse to kategorier af virksomheder. Men når firmaerne inddeles på basis af
andelen af kvinder blandt alle ledere i virksomheden, ses en forskel. Firmaer, der har en kvindeandel blandt
lederne på over 25 procent14, har et højere ledelsesindeks end firmaer, hvor andelen er under 25 procent; i 2014
5,64 hhv. 5.16 samt i 2019, 6.31 hhv. 5.71.
I det følgende fokuseres der på hvilken grad, der er forskelle i den gennemsnitlige management score for
virksomheder med forskellige performanceniveauer, se Tabel 9.
Kategori

Gennemsnitsværdi for indeks

Tabel 9. Ledelsesindeks for forskellige delpopulationer
2014 af firmaer,
2019 fortsat.
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Alle firmaer

5.38

5.92

Virksomhedens performance:
Driftsoverskud/omsætning
Underskud
0-2%
2-5%
5-10%
10%+

4.92
4.98
5.43
5.86
6.23

5.35
5.79
5.89
6.23
6.74

Medarbejdergennemstrømning (%)
20%+
10-20%
5-9%
2-5%
0-2%

4.55
5.51
6.36
6.41
4.70

5.53
6.34
6.54
6.22
5.43

Relativ medarbejdertilfredshed
Meget lille
Lille
Hverken stor/lille
Stor
Meget stor

3.61
4.39
5.25
5.69
5.71

4.56
4.74
5.47
6.36
6.50

Disse udgør omtrent 40 procent af firmaerne i undersøgelserne.
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Ses der indledningsvist på bundlinjen, (indtjeningen i procent af omsætningen) kan der konstateres ganske
signifikante forskelle: jo højere værdi for ledelsesindekset, jo større er virksomhedens overskud i forhold til
omsætningen. Således er indekset for underskudsfirmaer i gennemsnit 4.92 hhv. 5.35 mens virksomheder med et
overskud på minimum 10 procent har et gennemsnitsindeks som er omtrent 25 procent højere, dvs. lig 6.23 hhv.
6.74.15
Ud over selve bundlinjen, ses der også på to mere’ bløde’ performancemål eller virksomhedskarakteristika: årlig
medarbejdergennemstrømning og respondentens vurdering af medarbejdertilfredsheden relativt i forhold til
andre firmaer i samme branche. Når det drejer sig om medarbejdergennemstrømnings-raten, dvs. den andel af
medarbejderne, der i årets løb selv har sagt deres job op, kan der for de forskellige gennemstrømningsniveauer
ikke noteres en systematisk variation i ledelsesindekset, bortset fra at indekset måske noget overraskende er lavest
for yderpunkterne, det vil sige, de virksomheder, der har en meget lav (0-2) eller meget høj (over 20%) årlig
medarbejdergennemstrømning. Til gengæld ses en tydelig sammenhæng mellem ledelsesindekset og
medarbejdertilfredsheden (relativt andre firmaer i branchen): der en stor forskel mellem lav tilfredshed
(management scoren i 2014 3.8-4.4 og i 2019 4.6-4.7) og høj tilfredshed (2014: 5.7; 2019 6.4-6.5). Denne stærke
relation kan selvfølgelig skyldes andre faktorer end dem der fanges af ledelsesindekset, men indikerer at hvis
monitorering, målfastsættelse og opfølgning på målene samt belønningssystemer med fokus på performance
opfattes negativt af medarbejderne, må de modvirkende faktorers effekter være meget betydelige.
En begrænsning ved Bloom og van Reenens analyser er, at der primært fokuseres på operationel ledelse og
således ikke lederskab. For at belyse tyngden af dette argument anvendes fra spørgeskemaundersøgelsen et
spørgsmål hvorvidt ”topledelsen kan karakteriseres ved stærkt lederskab (visionært og inspirerende”).
Svarmulighederne rangerer fra ’i høj grad til ’slet ikke’ til at analysere, om firmaer med visionært og inspirerende
lederskab også har et højt ledelsesindeks eller omvendt (det vil sige, hvis de er substitutter eller komplementer).
Som der kan ses af de gennemsnitlige management scores for forskellige grader af inspirerende og visionært
lederskab, peger disse entydigt i retning af en ret stærk komplementær relation. Således er indekset for firmaer,
der karakteriseres af en meget høj grad af lederskab i 2019 på 6.70 mens fuldstændig fravær af
lederskab (svarmuligheden ”slet ikke”) er forbundet med et gennemsnitsindeksværdi på 4.05; det vil sige,
et 60% lavere ledelsesindeks. Med andre ord, firmaer hvor ledelsen karakteriseres af et stærkt (svagt)
inspirerende og visionært lederskab, har en høj (lav) ledelseskvalitet i operationel henseende.
En anden indvending mod denne form for ”måle og veje”-management er, at firmaerne bliver ensidigt optaget af
økonomien, samt af det der let kan måles og vejes. En ekstrem version af disse synspunkter er, at moderne
managementmetoder (KPIer, mål, og incitamenter) skaber virksomheder, som ligefrem kan være skadelige for
samfundet. Spørgeskemaundersøgelsen rummer forskellige spørgsmål, som egner sig til at kaste lys over dette
15

Et andet kvantitativt performancemål er den gennemsnitlige årlige vækst i omsætningen (i de tre sidste år). Også for dette mål kan der
observeres en positiv sammenhæng med ledelsesindekset, men den er mindre markant end for overskuddet.
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argument. Et spørgsmål i undersøgelsen handler f.eks. om, i hvilken grad virksomheden er miljøbevidst,
arbejder for miljøvenlighed (også i praksis, fx gennem at reducere CO2, bruge energibesparende
produktionsprocesser, mv.). Som det kan ses af Tabel 10 er der en klar positiv sammenhæng mellem et højere
ledelsesindeks og en højere grad af miljøvenlighedsorientering. Des uden er forskellene i gennemsnitsværdierne
store – i 2019 fra 4.6 for firmaer med en meget lav grad af miljøhensynstagen til 6.9 (50 procent højere) for en
meget høj ditto.
Eriksson & Smith (2014) viser, at er der en stærk positiv sammenhæng mellem virksomhedens performance og
dets anstrengelser for at medvirke til at skabe en balance mellem medarbejdernes arbejds- og familieliv. Tabel
10 viser, at der også er en positiv sammenhæng for firmaet som familievenlig arbejdsplads, men den er betydeligt
mindre stærk end for miljøvenligheden og kommer især til syne gennem, at firmaer som i ingen eller mindre grad
er familievenlige heller ikke har høje management scores. Samlet gælder altså, at der ikke er en modsætning
mellem effektiv ledelse af høj kvalitet og en ansvarsfølelse for samfundet og sine medarbejderes velfærd.
Ovenfor afslørede Figur 1, at der er en forholdsvis stor spredning i ledelsesindekset mellem virksomhederne. Det
er nærliggende at stille spørgsmålet, hvad det egentlig er for faktorer der påvirker nogle virksomheder i retning
af et højt indeks, medens andre virksomheder har truffet andre valg? En mulighed er at konkurrencesituationen
skaber et pres på firmaerne til at anvende sig af ledelsesmetoder som fremmer produktivitet og profitabilitet
(Bloom m. fl., 2019).
To spørgsmål i undersøgelsen omhandler firmaets konkurrencesituation. Det første er, hvis der er betydelig
konkurrence i branchen (læs: Danmark). Analyserne peger ikke på, at der er nogen sammenhæng mellem
management scores og graden af indenlandsk konkurrence (ikke vist i tabellen). Det andet spørgsmål går på
udsatheden for international konkurrence. Her ses til gengæld en meget stærk sammenhæng mellem konkurrence
og ledelseskvalitet. Således varierer indekset fra 6.36 hhv. 6.84 for en meget stærk international konkurrence til
4.18 hhv. 4.81 for fravær af den samme.16
Sidst i tabellen vises også, hvorvidt der er forskelle i ledelsesindekset mellem firmaer som opgiver at værdibaseret
ledelse (Kreps, 1990; van den Steen, 2005) spiller en central rolle i ledelsen af virksomheden. Først vises, at
firmaer der opgiver at ledelsen hovedsagelig udøves gennem værdier og holdninger har et væsentlig højere
ledelsesindeks end virksomheder hvor dette ikke eller i blot mindre grad er tilfældet. Endvidere kan vi se, at
forskellene mellem management scores er endnu større mellem virksomheder der har/ikke har diskuteret og
bestemt hvilke værdier der gælder for virksomheden.

16

Ikke vist her er, at ledelsesindekset er også voksende i graden af betydning af innovation, forskning og udvikling og teknologisk
forandring for virksomheden, hvilket understreger indflydelsen af den globale konkurrence på valget af ledelsesværktøjer.
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Tabel 10. Gennemsnitlige ledelsesindeks for forskellige kategorier af virksomheder, fortsat.
Kategori
Alle firmaer

Gennemsnitsværdi for indeks
2014
2019
5.38
5.92

Topledelsen kendetegnes af stærkt, visionært og inspirerende lederskab
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

6.16
5.99
5.29
4.73
3.50

6.70
6.70
6.02
5.25
4.05

Miljøvenlig virksomhed
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

6.60
6.14
5.28
4.93
4.10

6.93
6.82
5.97
5.65
4.63

Familievenlig virksomhed
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

5:55
5.54
5.69
5.06
4.23

6.20
6.05
6.08
5.56
4.98

Udsathed for international konkurrence
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

6.36
5.84
5.35
4.72
4.18

6.89
6.25
5.61
5.41
4.81

Ledelsen udøves gennem holdninger og værdier
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

6.02
5.90
5.10
4.64
3.82

6.51
6.36
5.82
5.35
3.96

Man har diskuteret/bestemt hvilke værdier der gælder for virksomheden
Meget høj grad
Høj grad
Nogen grad
Mindre grad
Slet ikke

6.70
6.22
5.17
4.52
3.30

7.10
6.53
5.68
5.04
3.81

Afslutningsvist behandles forskelle i ledelsesindekset som følge af forskelle i medarbejderstaben i
virksomhederne og forskelle i organisering af arbejdet, se Tabel 11. Det er rimeligt at forestille sig, at en høj grad
af benyttelse af KPIer samt fastsættelse af produktionsmål indebærer, at de ansatte skal informeres og involveres,
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samt at opfølgning på målene stiller højere krav på medarbejdernes kompetencer.17 Derfor er det heller ikke
særlig overraskende, at ledelsesindekset er højere i firmaer, hvor de ansatte generelt har et højt
uddannelsesniveau. Nogle af de kompetencekrav denne form for ledelse stiller, er imidlertid ikke noget som
bibringes af uddannelsessystemet, hvorfor man kan forvente sig, at disse virksomheder bruger mere tid og
ressourcer på intern uddannelse af sin personale. Synspunktet støttes af det forhold, at der er en betydelig
forskel i ledelsesindekset for firmaer med meget og lidt eller ingen virksomhedsintern uddannelse (2014: 6.89
hhv. 4,76; 2019: 7.01 hhv. 4.73). Det viser sig også, at virksomheder med en mere homogen arbejdsstyrke
har også i gennemsnit et lidt højere ledelsesindeks, hvilket kan forventes eftersom formålet med struktureret
ledelse er at levere varer og services så effektivt som muligt og effektivitet går hånd i hånd med mindre
diversitet. Endelig gælder, at en større autonomi for medarbejderne at udføre arbejdsopgaverne også følges af et
højere ledelsesindeks. Dette er naturligt, når man f eks benytter sig af resultatbaseret aflønning. Økonomiske
incitamenter til bedre performance er ikke meningsfulde hvis ikke medarbejderen kan selv påvirke sit arbejde
og dets tilrettelæggelse. De to sidst nævnte forskelle i ledelsesindekset er dog forholdsvis lille.
Tabel 11. Gennemsnitlige ledelsesindeks for forskellige virksomheder med forskellige personale
karakteristika.

Kategori
Alle firmaer

Gennemsnitsværdi for indeks
2014
2019
5.38
5.92

Nogle personalekarakteristika:
Medarbejderne har generelt
et højt uddannelsesniveau
et lavt uddannelsesniveau

6.42
4.65

6.46
5.06

Medarbejderne gennemgår betydelig intern
uddannelse i virksomheden
i (meget) høj grad
i (meget) lav grad

6.89
4.36

7.01
4.73

Medarbejderne er meget ens mht. uddannelse,
kompetence og erfaringer
i (meget) høj grad
i (meget) lav grad

5.86
5.37

5.88
5.67

Medarbejderne har stor frihedsgrad i jobtilrettelæggelsen
i (meget) høj grad
i (meget) lav grad

5.77
4.77

5.86
5.23

Til sidst skal der kort ses på, hvorvidt der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes fokus på udvikling
og efteruddannelse af deres ledere og ledelsesindekset. Det viser sig, at virksomheder som i høj eller meget høj
17

Ræsonnementet minder om det for såkaldte high performance work practices. Brugen af dem forudsætter en vis grad af kompetencer
hos medarbejderne og kun medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og evner har gavn af dem; se Bloom og van Reenen (2010) for
en oversigt.
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grad fokuserer på disse ledelsesparametre har systematisk et højere gennemsnitsværdi for ledelsesindekset.
Værdierne for højt fokus på lederudvikling og -efteruddannelse er 6.62 hhv. 7.31 mens de er 3.95 hhv.4.72 for
de laveste værdier.18 Forskellene er således markante – de facto de største der er redegjort for i dette afsnit – og
tyder på, at et stærkere fokus på systematisk lederuddannelse og -udvikling indebær, at der også er et større fokus
på monitorering, målfastsættelse og brug af incitamentssystemer i virksomheden. Eller, udtrykt på en anden
måde, når virksomheden har en stærk fokus på struktureret operationel ledelse, stiller dette krav på
mere lederuddannelse og udvikling af ledernes kompetencer.
I det følgende ses der nærmere på hvorvidt og i hvilket omfang en mere struktureret ledelse påvirker
virksomhedernes resultat i form af en højere performancegrad.

4. Påvirker ledelse gennem monitorering, målfastsættelse og incitamenter
virksomhedernes performance?
De forskelle, som blev konstateret ovenfor i det gennemsnitlige ledelsesindeks for forskellige typer af
virksomheder, indikerer, at virksomhederne adskiller sig fra hinanden på en lang række punkter. Principielt
gælder dette også årsagerne til forskelle i ledelsesindekset for performanceniveauer. Der er med andre ord behov
for en mere helhedsorienteret analyse. I det følgende estimeres derfor regressionsmodeller hvor fokus netop er
på sammenhængen mellem performancemål og ledelsesvariable, samtidigt med, at der inddrages yderligere
faktorer i modellen. Det er vigtigt at understrege, at selvom der inkluderes forholdsvis mange kontrolvariable i
regressionsanalyserne, kan resultaterne ikke nødvendigvis ses som kausale sammenhænge, idet den estimerede
relation mellem ledelsesindekset og performancemål kan reflektere ikke-observerbar heterogenitet mellem
firmaerne. Estimaterne skal derfor i en vis grad mere opfattes som betingede korrelationer.
Det første sæt af resultater kommer fra estimationer af såkaldte ordered probit modeller. I den type modeller
opdeles den variabel, man vil forklare i et antal kategorier, dvs. den afhængige variabel måles på en ordinal skala.
Som performancevariabel og dermed afhængig variabel er valgt virksomhedens overskud målt i forhold til
omsætningen i det seneste regnskabsår. I spørgeskemaet er der således oplysninger om overskuddet i forskellige
intervaller: På en ordinær skala 1: underskud, 2 et lille overskud (0-2 procent), 3: et lidt større overskud (2-5
procent), 4: et forholdsvis stort overskud (5-10 procent) samt 5: et meget stort overskud (mere end 10 procent)).
I de første modeller, der præsenteres (Tabel 12 og 13), indgår der tre ledelsesvariable: det samlede
ledelsesindeks, de tre delindekse samt en dummyvariable for et stærkt inspirerende og visionært lederskab
plus et antal kontrolvariable, der fanger betydningen af andre karakteristika ved virksomheden og forhold ved
branchen den tilhører. Dummyvariablen for et stærkt inspirerende og visionært lederskab inkluderes i de
estimerede modeller
18

Der er også tilsvarende positive sammenhæng med fokus på systematisk evaluering af ledere, tilbagevendende ledelsesudviklingssamtaler samt tilstedeværelse af et regelsæt for god ledelse i virksomheden.
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for at undersøge, om der også er en sammenhæng mellem en transformationsledelsesstil - en stil, der fremhæver
lederskabets betydning - og som ofte fremstilles som et alternativ (substitut) til en transaktionsledelsesstil. Denne
stil, hvor materielle belønninger og sanktioner er centrale elementer, spiller en større rolle i operationel ledelse
af organisationer og for virksomhedens performance. Spørgsmålet vi undersøger er, hvis disse er substitutter eller
komplementære ledelsespraktikker.19
Herefter – i Tabel 14 og 15 - præsenteres estimater fra probit-modeller hvor ledelsesvariablerne og de øvrige
forklarende variable er de samme; men hvor de afhængige variable er dummyvariable for om 1: virksomheden
kendetegnes af en høj effektivitet, 2: en høj medarbejderstilfredshed relativt andre firmaer i branchen, 3: er en
eksportvirksomhed, 4: miljøvenlig virksomhed og en familievenlig arbejdsplads.
Tabel 12 viser resultaterne, hvor den afhængige variabel er omsætningen i procent af omsætningen. Af den første
kolonne ses en positiv sammenhæng mellem det samlede ledelsesindeks og størrelsen af virksomhedens
overskud. Eftersom modellen er ikke-lineær, er koefficientestimatets størrelse i tabellerne imidlertid ikke et
direkte mål for, hvor stærk sammenhængen er.
Tabel 12. Resultat fra ordered probit-estimationer med virksomhedens overskud (ift omsætningen) som
performancevariablea

Ledelsesindeks, samlet

1
0.047***
(0.016)

2

3
0.037**
(0.016)

0.038
(0.040)

Ledelsesindeks, monitorering

Ledelsesindeks, målfastsættelse

-0.007
(0.048)

Ledelsesindeks, incitamenter

0.081***
(0.028)
0.282***
(0.079)

Stærkt inspirerende, visionært lederskab
Pseudo R2

0.010

0.011

0.015

N of observations

759

759

759

Andre forklaringsvariable er: virksomhedens størrelse, dummy for familieejet firma, eksportørstatus, branche (industri, handel + service),
udsathed for stærk international konkurrence. Estimationerne er ’clustered’ på virksomhedsniveau. *** angiver at den estimerede
koefficient er signifikant ved et signifikansniveau på 1%; ** ved 5% og * ved 10%.

I den næste kolonne er modellen specificeret således, at hvert af de 3 delindeks indgår som forklaringsvariable.
Af disse er det kun ledelsesindekset for brugen af økonomiske incitamenter i aflønningen af medarbejdere samt

19

Den simple korrelation mellem ledelsesindekset og dummyvariablen for et stærkt lederskab er +0.175.
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performancebaserede forfremmelser, som har en statistisk signifikant og positiv effekt på overskudsgraden.
Resultaterne i den 3de kolonne viser at tilføjelsen af stærkt lederskab som en yderligere forklaringsvariabel
resulterer i et stadigvæk signifikant men noget lavere (ca. 20%) koefficientestimat for ledelsesindekset samtidig
med at lederskabsvariablen har en positiv og statistisk signifikant estimat.
Som nævnt ovenfor er koefficientestimaternes størrelse i Tabel 12 ikke et direkte mål for, hvor
stærk sammenhængen er. Derfor beregnes de tilhørende marginaleffekter. Figur 7 viser de beregnede
effekter for virksomheder med underskud, overskud i intervallet 2-5% samt virksomheder med en
overskudsgrad på over 10%. Søjler markeret med ’’ns’’ er udtryk for, at den beregnede marginaleffekt ikke er
statistisk signifikant. Det fremgår klart, at marginaleffekterne ikke kun er forskellige mht. størrelsen af dem,
men også mht. til fortegn. Dette indebærer at en positiv effekt af en mere struktureret ledelse (eller brug af
incitamenter) er større for virksomheder med en højere overskudsgrad.20 Tilsvarende ses en betydelig
positiv marginaleffekt af øget visionær ledelse for de virksomheder der ligeledes opnår en høj indtjening.
Figur 7. Marginaleffekter beregnet ud fra de estimerede koefficienter i tabel 12
0,12
0,1
0,08
0,06
Underskud

0,04

2-5%
0,02
0
-0,02

ns ns ns

ns ns ns

Over 10%

Samlet
Monitorering Målfastsættelse Incitamenter Stærk, visionær
ledelsesindeks
ledelse

-0,04
-0,06

Anm. Markeringen ’’ns’’ henviser til, at den beregnede marginaleffekt ikke er statistisk signifikant, se appendiks.

Estimaterne i Tabel 12 baserer sig på tværsnitsdata, det vil sige, observationerne for overskudsgraden og
ledelsesindekset kommer fra samme år dvs. undersøgelsen i 2019.21 Dette er en af årsagerne til at man bør være
forsigtig med at give de estimerede sammenhænge en kausal fortolkning. Eftersom en del af respondenterne i
2019 kommer fra samme virksomheder som respondenterne i 2014, er det muligt at adressere evt.
kausalitetsproblemer ved at konstruere et balanceret paneldatasæt, som indeholder observationer på

20

Se appendiks for flere detaljer om marginaleffekter.
Spørgsmålene som giver værdien for ledelsesindekset gælder den aktuelle praksis i virksomheden, mens overskudsgraden beskriver
situationen i det seneste regnskabsår. I princippet er det således muligt observationerne på ledelsesindekset ligger så at sige lidt senere på
en tidsaksel. Dette er imidlertid næppe af større betydning idet at ledelsespraksis typisk ikke ændrer sig væsentlig på den korte bane.
21
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ledelsesindekset fem år tidligere. Disse paneldata indeholder betydeligt færre virksomhedsobservationer end
tværsnittet, og de firmaer der observeres to gange adskiller sig i ikke ubetydelig grad fra dem i tværsnitterne i
2019 hhv. 2014. Blandt andet er panel-firmaerne typisk større.
I Tabel 13 rapporteres fire resultater. I den første kolonne vises resultaterne for den samme specifikation som i
den første kolonne i Tabel 12, men nu med færre firmaer i samplet, dvs. de firmaer, som også indgik i 2014undersøgelsen. Koefficienten til ledelsesindekset i Tabel 13 afviger ikke meget fra tilsvarende i Tabel 12, og de
facto er der ikke statistisk signifikant forskel.
Tabel 13. Ordered probit estimationer, overskudsgrad i 2019 som afhængig variabel. Paneldata, 2014-19.
1
Ledelsesindeks, samlet 2019

2

3

4

0.052**
(0.026)
0.084***
(0.027)

Ledelsesindeks, samlet 2014

0.076***
(0.029)
0.052
(0.042)

Ledelsesindeks, monitorering 2014

-0.081
(0.057)

Ledelsesindeks, målfastsættelse 2014

0.169***
(0.037)

Ledelsesindeks, incitamenter 2014

0.155
(0.135)

Stærkt inspirerende, visionært lederskab 2014

Pseudo R2

0.009

0.018

0.019

N of observations

245

245

245

0.019
245

Se anmærkning til Tabel 12. Estimationerne er ’clustered’ på virksomhedsniveau. *** angiver at den estimerede koefficient er signifikant
ved et signifikansniveau på 1%; ** ved 5% og * ved 10%.

Den næste kolonne viser det tilsvarende estimat til ledelsesindekset fra 201422. Dette også er statistisk signifikant
og sammenhængen mellem ledelsesindekset og overskudsgraden faktisk er endnu stærkere (jfr.
forklaringsgraden) end i den første kolonne. Dette gælder både parameterstørrelsen og signifikansniveauet. Alt i
alt tyder det på, at der er en kausal sammenhæng fra ledelsesindeks til performance, jf. diskussionen ovenfor.

22

Bemærk at lige som i den første kolonne, er alle de andre variabler fra 2019. Den eneste forskel er derfor, at ledelsesindekset er fra
2014.

26
Den tredje kolonne viser resultaterne for de tre del-ledelsesindekse fra 2014-undersøgelsen som uafhængige
variabler og mønstret er det samme, som når kun data for 2019 anvendes. Men igen ses en væsentlige kraftigere
effekt. Den sidste kolonne indeholder estimater for såvel det samlede ledelsesindeks som indikatoren for stærkt
lederskab, begge målt i 2014, som forklaringsvariabler. Til forskel fra Tabel 12 afviger estimatet for den senere
ikke signifikant fra nul (og det gør det heller ikke når variablerne måles i 2019). Effekten af det samlede
ledelsesindeks er dog fortsat såvel kraftigere som mere signifikant end ovenfor i Tabel 12, hvor udelukkende
2019-data indgår.
De til Tabel 13 tilhørende marginaleffekter fremgår af Figur 8. Figuren viser kun de beregnede effekter, der hører
til kolonne (2) og (4), resten er vist i Tabel A-2 i appendiks. Her kan vi se, at marginaleffekterne lige som
koefficienterne er markant større når vi bruger data på ledelsesindekset fra 2014. Figur 7 viser således at
marginaleffekten hos virksomhederne med den højeste indtjening ligger på 0,016; men de tilsvarende effekter i
figur 8 er hhv. 0,026 og 0,024, altså når ledelsesvariable for 2014 bruges i stedet i stedet for ledelsesvariable
beregnet ud fra 2019-undersøgelsen.
Figur 8. Marginaleffekter beregnet ud fra de estimerede koefficienter i Tabel 13.
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Anm. Markeringen ’’ns’’ henviser til, at den beregnede marginaleffekt ikke er statistisk signifikant, se appendiks.

I lighed med Eriksson & Smith (2020) kan også andre performancemål analyseres. Ses der indledningsvist på
respondenternes subjektive vurdering af virksomhedens tekniske effektivitet hhv. medarbejdertilfredshed relativt
til gennemsnittet i branchen forventes ligeledes, at høj teknisk effektivitet og høj medarbejdertilfredshed påvirkes
i positiv retning af en mere struktureret ledelsesform. To ting er værd at notere. For det første er begge
venstresidevariable diskrete, hvilket vil sige, de kan kun tage to værdier (1 eller 0). For høj teknisk effektivitet
gives værdien 1 ellers sættes værdien til 0, dvs. for lav teknisk effektivitet. Medarbejdertilfredshed måles på
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samme måde. Dernæst gælder, at de estimater, der præsenteres i Tabel 14 og i de følgende tabeller direkte er de
beregnede marginaleffekter, altså ikke modellens estimerede koefficienter, som f.eks. i Tabel 12 og Tabel 13.

Tabel 14. Marginaleffektestimater fra probit-model med virksomhedens tekniske effektivitet hhv.
medarbejdertilfredshed som performancevariablea
Høj
teknisk
effektivitet
Ledelsesindeks,
samlet

Høj
teknisk
effektivitet

0.0937**
(0.006)

Høj
teknisk
effektivitet

Høj
medarbejder
tilfredshed

0.029***
(0.007)

0.035***
(0.006)

Høj
medarbejder
tilfredshed

0.026***
(0.006)

Ledelsesindeks,
monitorering

0.053***
(0.037)

0.033**
(0.014)

Ledelsesindeks,
målfastsættelse

0.071***
(0.018)

0.042**
(0.019)

Ledelsesindeks,
incitamenter

0.007
(0.011)

0.034***
(0.011)

Stærkt inspirerende,
visionært lederskab
Pseudo R2
a.

0.304***
(0.030)
0.031

0.040

0.101

Høj
medarbejder
tilfredshed

0.383***
(0.028)
0.028

0.028

0.145

Se fodnote til Tabel 13

Tabel 14 viser ganske markante og signifikante sammenhænge. Næsten alle marginaleffekter er stærkt
signifikante med det forventede positive fortegn. Således er den estimerede marginaleffekt til det samlede
ledelsesindeks klart signifikant23, og det samme gælder for de enkelte ledelsesindeks med undtagelse for
sammenhængen mellem incitamentsindekset og teknisk effektivitet. Lige som for bundlinjen, er der en positiv
sammenhæng mellem teknisk effektivitet hhv. medarbejdertilfredshed og indikatoren for et stærkt lederskab 24,
og der er tale om en høj marginaleffekt. Alt i alt viser tabellen, at struktureret ledelse har positiv betydning for
såvel virksomhedernes effektivitet som medarbejdernes tilfredshed.
Tabel 15 indeholder probit-estimater fra yderligere 2 ’bløde’ performancemål, nemlig virksomheden som en
miljø- eller familievenlig arbejdsplads. Her ses, at sandsynligheden for at virksomheden er en miljøvenlig eller
familievenlig arbejdsplads er voksende i værdien for det samlede ledelsesindeks. Dette gælder tydeligst for
miljøvenlighed som performancemål. Med andre ord, jo mere struktureret ledelse, jo større er sandsynligheden
23

I Tabel 14 og 15 bruges ledelsesindeksvariable fra 2019. Men de samme regressioner er også lavet med ledelsesvariablene fra såvel
2019 som 2014 for de virksomheder som har respondenter i begge surveys. Resultaterne minder meget om hinanden; marginaleffekterne
er nogle gange lidt mindre, andre gange lidt større i 2019 end i 2014, og der er ingen systematiske forskelle.
24
Her er det på plads at pointere, at marginaleffekten for indikatoren for stærkt lederskab er beregnet for et skift fra værdien 0 til værdien
1, mens marginaleffekten for ledelsesindekserne er beregnet ændringer i kontinuerte variable. De er således ikke direkte
sammenligningsbare.
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for at virksomheden i høj grad arbejder for miljøvenlig produktion og en bedre balance mellem arbejds- og
familieliv for dets ansatte.
Når vi sondrer mellem de tre ledelsesindekser (søjle 2 og 5) observeres nogle interessante mønstre. Graden
af arbejdspladsens miljøvenlighed er først og fremmest positivt korreleret med moniteringsindekset, givetvis
fordi brugen af KPIer kan medvirke til at effektivere tiltag for at reducere CO2 udslip og at benytte
sig af energibesparende produktionsprocesser. Ligeledes fremstår de negative og positive korrelationer
mellem monitorerings- hhv. incitamentsindekset og graden af arbejdspladsens indretning på en familievenlig
facon som naturlige, se også Eriksson & Smith (2020). Mere omfattende brug af KPIer kan således begrænse
mulighederne for f.eks. arbejdstidsfleksibilitet, på samme måde som et større brug af økonomiske incitamenter
er mere effektivt, hvis de ansatte også har større frihedsgrader i tilrettelæggelsen af arbejdet, herunder altså også
selv at arrangere sit arbejds- og familieliv på en hensigtsmæssig måde. Resultaterne med hensyn til
familievenlighed er dog følsomme for inklusion af indikatoren for et stærkt inspirerende og visionært
lederskab, se søjle (6).

Tabel 15. Marginaleffektsestimater fra probit-model med høj grad af miljøvenlig hhv. familievenlig
a
arbejdsplads som performancevariabel
Miljøvenlig Miljøvenlig Miljøvenlig Familievenlig Familievenlig Familievenlig
arbejdsplads
Ledelsesindeks, samlet

arbejdsplads

0.030***
(0.006)

Ledelsesindeks,
monitorering

Ledelsesindeks,
målfastsættelse

Ledelsesindeks,
incitamenter

a.

Se fodnote til Tabel 13

0.096

arbejdsplads

arbejdsplads

0.025***

0.009*

0.001

(0.007)

(0.006)

(0.001)

0.054***

-0.024*

(0.014)

(0.014)

0.033*

0.028

(0.019)

(0.019)

0.011

0.026**

(0.012)

(0.011)

Stærkt
inspirerende,
visionært lederskab
Pseudo R2

arbejdsplads

0.100

arbejdsplads

0.177***

0.270***

(0.033)

(0.031)

0.117

0.017

0.022

0.070
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5. Sammenfatning

Ved en samlet betragtning viser analyserne for traditionelle økonomiske performancemål såsom virksomhedens
overskud i forhold til omsætningen samt for mere bløde performancevariable såsom teknisk effektivitet og
medarbejdertilfredshed, at der er markante forventede sammenhænge mellem dem og struktureret ledelse
defineret som benyttelse af monitorering af aktiviteterne i virksomheden, målfastsættelse og -opfølgning samt
performance-relateret belønningssystemer. Dertil kommer, at analysen viser, at der ikke er en modsætning
mellem en højt udviklet operationel ledelse og et stærkt visionært og inspirerende lederskab med vægt på læring
og tilpasning til ændringer. Tværtimod tyder resultaterne på, at de er komplementære ledelsesformer. Yderligere,
peger vores analyser på, at virksomheder med en mere struktureret operationel ledelse også er mere miljøvenlige
arbejdspladser.
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Appendiks
Tabel A-1 Beregnede marginaleffekter for Tabel 12.
Overskudsgrad

Underskud
0-2 %
2-5 %
5-10 %
Over 10 %

Samlet
ledelsesindeks
Tabel 12 kol.
(1)
-0.008***
(0.003)
-0.004***
(0.002)
-0.006***
(0.002)
0.002**
(0.001)
0.016***
(0.005)

Monitorering

Målfastsættelse

Incitamenter

Stærk ledelse

Tabel 12 kol.
(2)
-0.006
(0.007)
-0.003
(0.004)
-0.005
(0.005)
0.002
(0.002)
0.013
(0.013)

Tabel 12 kol.
(2)
0.001
(0.008)
0.001
(0.004)
0.001
(0.006)
-0.000
(0.002)
-0.002
(0.016)

Tabel 12 kol.
(2)
-0.014***
(0.005)
-0.007***
(0.003)
-0.010***
(0.004)
0.004**
(0.002)
0.027***
(0.010)

Tabel 12 kol.
(3)
-0.046***
(0.015)
-0.027***
(0.008)
-0.036***
(0.010)
0.014**
(0.006)
0.094***
(0.026)

Tabel A-2 Beregnede marginaleffekter for Tabel 13.
Overskudsgrad

Underskud
0-2 %
2-5 %
5-10 %
Over 10 %

Samlet ledelses- Samlet ledelses- Stærk ledelse 2014
indeks 2014
indeks 2014
Tabel 13 kol. (2) Tabel 13 kol. (4) Tabel 13 kol. (4)
-0.017***
-0.015***
-0.031
(0.006)
(0.006)
(0.027)
-0.010***
-0.009**
-0.018
(0.004)
(0.004)
(0.016)
-0.007**
-0.006**
-0.012
(0.003)
(0.003)
(0.011)
0.007**
0.006**
0.013
(0.003)
(0.003)
(0.012)
0.026***
0.024***
0.049
(0.009)
(0.009)
(0.042)
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Bilag. Uddrag af spørgeskema fra undersøgelsen God ledelse og god performance i danske
virksomheder og organisationer, maj 2014
……………………………………………..
Sp.31 Hvor mange KPIer, Key Performance Indikatorer (fx produktionsmængde, omkostninger, spild, lager,
energiforbrug, fravær, kundetilfredshed) bruges i den del af virksomheden, hvor du selv er ansat?
1.
2.
3.
4.
5.

Ingen
1-2
3-9
10 eller flere
Ved ikke

Sp.32 Hvor tit monitoreres KPI´erne af ledelsen?
Du kan markere flere svar – da der kan være forskel på monitoreringen af forskellige KPI’er
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En gang om året
En gang i kvartalet
En gang om måneden
En gang om ugen
Dagligt
Aldrig
Ved ikke

Sp.33 Hvor tit monitoreres KPI´er af andre end lederne på din arbejdsplads?
Du kan markere flere svar – da der kan være forskel på monitoreringen af forskellige KPI’er
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En gang om året
En gang i kvartalet
En gang om måneden
En gang om ugen
Dagligt
Aldrig

Sp.34 Hvordan informeres de ansatte om KPIerne på din arbejdsplads?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skilte (boards), skærme mv., på et eller flere steder på arbejdspladsen
Interne e-mails
Interne informationsblade og lignende
Andet
Der informeres ikke om KPI’er
Ved ikke

33
Sp.35 Er der fastlagt mål for produktionen på din arbejdsplads?
(Udtrykket produktion skal forstås bredt).
1.
2.
3.
4.
5.

Nej
Ja, målene gælder typisk for en kortere tidsperiode end et år
Ja, målene gælder typisk for en tidsperiode om et år
Ja, målene gælder typisk for en længere tidsperiode end et år
Ja, og der bruges en kombination af mål på kort sigt (mindre end et år) og på lang sigt (længere end et
år)
6. Ved ikke
Sp.36 Hvor svært vurderer du at det var at opfylde produktionsmålene i 2013?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muligt uden større anstrengelser fra de ansattes side
Muligt med en mindre anstrengelse fra de ansattes side
Muligt med normale anstrengelser fra de ansattes side
Muligt med større end normale anstrengelser fra de ansattes side
Kun muligt med ekstraordinært store anstrengelser fra de ansattes side
Ved ikke

Sp.37 Hvem har kendskab til produktionsmålene på din arbejdsplads?
1.
2.
3.
4.
5.

Kun den øverste ledelse
De fleste ledere og nogle ansatte i produktionen
De fleste ledere og ansatte i produktionen
Alle ledere og ansatte i produktionen
Ved ikke

Sp.38 Var medarbejdernes (ikke-ledere) resultatløn i 2013 knyttet til følgende?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deres egen performance målt med hjælp af produktionsmålene
Performance i deres gruppe (herunder skift, hold) målt med hjælp af produktionsmålene
Arbejdspladsens (arbejdssted, afdeling) performance målt med hjælp af produktionsmålene
Hele firmaets performance målt med hjælp af produktionsmålene
Ingen resultatløn
Ved ikke

Sp.39 Var ledernes resultatløn i 2013 knyttet følgende?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deres egen performance målt med hjælp af produktionsmålene
Performance i deres gruppe målt med hjælp af produktionsmålene
Arbejdspladsens (arbejdssted, afdeling) performance målt med hjælp af produktionsmålene
Hele firmaets performance målt med hjælp af produktionsmålene
Ingen resultatløn
Ved ikke
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Sp.40 Hvor stor en andel af medarbejdernes (ikke ledernes) totale løn var i 2013 resultatbaseret, såfremt
produktionsmålene var opfyldt?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4
5
6
7

0%
1-33 %
34-66 %
67-99 %
100 %
Produktionsmålene blev ikke opfyldt
Ved ikke

Sp.41 Hvor stor en andel af ledernes totale løn var i 2013 resultatbaseret, såfremt produktionsmålene var
opfyldt?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0%
1-33 %
34-66 %
67-99 %
100 %
Produktionsmålene blev ikke opfyldt
Ved ikke

Sp.42 Hvad har i de senere år været den primære årsag til at ledere er blevet forfremmet?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Performance og generelle kompetencer
Performance og generelle kompetencer, samt andre faktorer
Andre end faktorer end performance og generelle kompetencer (fx anciennitet og familierelationer)
Overvejelser om en mere ligelig fordeling af køn i ledelsen
Andet
Ved ikke

Sp.43 Hvad har i de senere år været den primære årsag til at andre medarbejdere er blevet forfremmet?
Du kan markere flere svar
1.
2.
3.
4.
5.

Performance og generelle kompetencer
Performance og generelle kompetencer, samt andre faktorer
Andre end faktorer end performance og generelle kompetencer (fx anciennitet og familierelationer)
Andet
Ved ikke

