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Den 14. årlige European Employee Index tegner et 
nuanceret billede af danskernes arbejdsglæde. Billedet 
tydeliggøres af, at EEI-undersøgelsen i år er gennemført i 
28 lande verden rundt. Aldrig før har vi kunnet hjælpe så 
mange virksomheder med et internationalt benchmark, 
der kan fungere som et sammenligningsgrundlag for 
deres egne undersøgelsesresultater.

Med sin blanding af aktuelle temaer og langstrakte 
historik sætter EEI-undersøgelsen perspektiv på dansker-
nes arbejdsglæde i 2013. Når vi sammenligner de danske 
resultater med det globale gennemsnit kan vi se, hvordan 
vi har indrettet os i Danmark. Undersøgelsen fungerer 
som et spejl vi kan nyde vort eget billede i, men samtidig 
udstiller undersøgelsen de rynker og skavanker vi døjer 
med. Klare forskelle og overraskende ligheder giver stof 
til eftertanke.

Aktuelle temaer
I årets undersøgelse har vi valgt at belyse en række 
aktuelle temaer, som optager mange virksomheder og or-
ganisationer netop nu. Vi ser bl.a. på den præstationskul-
tur, der hersker i danske virksomheder og sammenligner 
resultatet med det vi ser verden rundt. Det er tydeligt, 
at der er plads til forbedringer. Derudover ser vi nærmere 
på medarbejdernes vurdering af den feedback de får fra 
deres nærmeste leder og giver lederne råd om, hvor de 
især bør sætte ind. 

Vi undersøger også, hvordan danske medarbejdere ser på 
de faktorer den amerikanske bestseller forfatter Daniel 
H. Pink har defineret (autonomi, mestring og formål). Fak-
torerne er afgørende for at skabe arbejdsglæde. 
Og så sætter vi i år fokus på lederne og ser verden fra 
deres perspektiv og på, hvordan kvindelige ledere klarer 
sig i forhold til mændene. Endeligt undersøger vi, om 
medarbejderne kan se et formål med det de laver. Nogle 
kan, men andre peger på en indsats, som må gøres.

Der er mange spændendende resultater og overraskelser 
i årets undersøgelse. 

God fornøjelse!

Velkommen

Hvis du vil holde dig løbende opdateret med EEI og andet 
materiale udgivet af Ennova kan du tilmelde dig vores 
nyhedsbrev på www.ennova.com
Du kan også følge os på LinkedIn.

Kirstine Rechendorff 
Regionschef, Ennova A/S

Henrik D. Sørensen 
Partner, Ennova A/S



4

1

-2

-1

1 2 2
1

-1

-5

-4

-2

-1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Håb forude 
for danske 
medarbejdere

Resultaterne fra den 14. årlige European Employee Index 
undersøgelse viser, at danskerne har oplevet et brat 
fald i deres jobsikkerhed siden foråret 2008, hvor ordet 
’finanskrise’ endnu ikke havde fundet vej til medierne. 
Siden finanskrisens udbrud i 2008 er jobsikkerheden, der 
omfatter tryghed i ansættelsen og synet på jobalterna-
tiver, faldet med hele 13 point. Faldet er så stort, at det 
efter alt at dømme er en af de væsentligste forklaringer 
på den fortsat lave forbrugertillid i Danmark. 

Faldet i jobsikkerheden har ramt medarbejdere i den 
private sektor hårdt. Men for medarbejdere i den offent-
lige sektor er faldet kommet som et chok. Kommunalt 
ansatte har oplevet et fald på hele 16 point og har måt-
tet vinke farvel til deres hævdvundne tryghed i ansættel-
sen. Kommunalt ansatte og ansatte i regionerne har nu 
en jobsikkerhed, der er ét point lavere end i den private 
sektor.
Den gode nyhed er, at det bratte fald i jobsikkerheden er 
stoppet. Årets EEI undersøgelse viser, at jobsikkerheden 
er faldet mindre end ét point siden sidst år. Det giver 
håb om, at det danske arbejdsmarked begynder at ryste 
krisen af sig. 

Arbejdsopgaver trækker arbejdsglæden op
Ser vi på arbejdsglæden, er den med 70 point ud af 100 
uændret i forhold til sidste år og er stadig blandt de hø-
jeste i verden. Nogle vil måske undre sig over, at arbejds-
glæden kun er faldet med to point, siden vi var på toppen 

af højkonjunkturen. Men den væsentligste drivkraft for 
arbejdsglæde, nemlig medarbejdernes syn på deres 
jobindhold og daglige arbejdsopgaver, ligger med 77 point 
fortsat meget højt og trækker arbejdsglæden op. En 
medvirkende årsag er også, at danske medarbejdere op-
lever en høj grad af autonomi, mestring og formål i deres 
arbejde. For en uddybning, se ’Tag Pink med på arbejde’.

Lavere forventninger til løn
Lønstigningerne på det danske arbejdsmarked er brem-
set hårdt op i de sidste par år. Der er bl.a. indgået over-
enskomster med så lave lønstigninger, at der reelt er tale 
om en reallønsnedgang. Hvordan reagerer medarbejderne 
på det? Årets EEI undersøgelse viser, at medarbejdernes 
forventninger til, hvad der er en rimelig løn tydeligvis har 
ændret sig. Vurderingen af, hvorvidt den løn man får, kan 
konkurrere med et lignende job andre steder, er nemlig 
uændret i forhold til i 2008.
Sammenligner vi den offentlige og den private sektor 
er der imidlertid sket store ændringer i oplevelsen af 
lønforholdene. Medarbejdere i den offentlige sektor er nu 
markant mere tilfredse med deres løn end før finanskri-
sen (+ 5 point). Modsat er medarbejdere i den private 
sektor blevet tilsvarende mere kritiske over for deres løn 
sammenlignet med de glade dage i 2005 og 2006, hvor 
arbejdsløsheden var meget lav (- 5 point). For første gang 
i 14 år er medarbejderne i den offentlige sektor lige så 
tilfredse med deres løn, som medarbejderne i den private 
sektor. 

For første gang siden krisens udbrud i 2008 viser årets EEI undersøgelse 
tegn på bedring i danskernes jobsikkerhed. Efter flere år med markante 
fald ser det ud til, at bunden nu er nået. Og der er flere positive tegn. 
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Positivt syn på topledelsen og udvikling
Krisen er ikke længere ny og overrumplende, ja for nogle 
virksomheder går det ligefrem godt. Det har gjort medar-
bejdernes syn på den overordnede ledelse mere positivt, 
herunder især deres troværdighed og evne til at træffe 
de rigtige beslutninger. Dette er også et tydeligt tegn på, 
at danske medarbejdere er ved at komme i bedre humør 
rent konjunkturmæssigt. 
Endnu et positivt tegn er, at det markante fald i dansker-
nes faglige og personlig udvikling er stoppet. Mange 
virksomheder og offentlige organisationer har sparet 
penge ved at neddrosle udviklingsaktiviteter i de år, hvor 
krisen har krasset. Set i forhold til at sikre innovation, 
produktivitet og dermed konkurrencekraft, er vendingen i 
medarbejdernes syn på deres udvikling positiv. 

Noget er på vej
Med udgangspunkt i de mange tegn på, at krisen har 
nået bunden, er det interessant at se nærmere på, 
hvilke konsekvenser det vil få, når krisen for alvor letter. 

Medarbejdernes troskab er faldet med tre point i forhold 
til før krisen. Dermed siger medarbejderne, at de i højere 
grad ser sig om efter et nyt arbejde. Nogle finder det. 
Men dem der ikke finder et nyt ønskejob, trækker både 
troskab og engagement ned på den arbejdsplads, de føler 
sig indespærret i. 
På samme måde som på boligmarkedet er der et opspa-
ret behov for at skifte job. Så den dag konjunkturerne 
igen ser bedre ud, vil antallet af jobskifter tage fart. Hvor 
medarbejdere i dag er glade for overhovedet at have et 
job, vil flere givetvis ud at se om græsset er grønnere et 
andet sted. Når det sker, vil det sætte en ny dagsorden 
i mange virksomheder og HR skal igen til at se mere på 
’employer branding’ end tilfældet har været i flere år.

Medarbejdere oplever en høj jobsikkerhed, når de føler sig trygge i deres 
job og samtidig oplever, at de har mange jobalternativer. 
Jobsikkerheden på landsplan er en god konjunkturindikator, og den viser 
tydelige tegn på bedring efter et fald på 13 point siden 2008.

JOBSIKKERHED 2002 – 2013 

Arbejdsløsheden i Danmark toppede i 
2003 og 2004. Begge år var der ifølge 
Danmarks Statistik over 170.000 
fuldtidsledige.

HØJ ARBEJDSLØSHED

Den internationale økonomiske 
krise slår fuldt igennem og dansk 
økonomi er i recession. 

KRISE

Ledigheden ligger i 2007 på det 
laveste niveau i 33 år. Mange virk-
somheder oplever stor mangel på 
arbejdskraft. 

HØJKONJUNKTUR

Ændring i jobsikkerhed 
fra år til år

For første gang siden 2008 op-
lever danske medarbejdere en 
stabil jobsikkerhed med et fald 
på under ét point siden 2012. 
Der er håb om en vending. 

ER BUNDEN NÅET?
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Der er høj arbejdsglæde på de danske arbejdspladser. Vi 
er derimod mindre gode til at skabe en præstationskultur. 
I årets EEI-undersøgelse har vi undersøgt præstations-
kulturen i 28 lande verden rundt. Derfor kan vi spejle de 
danske resultater i resultaterne fra resten af verden. 
Samlet set scorer præstationskulturen i Danmark 66 
point. Dermed ligger vi tre point over det globale præsta-
tionsgennemsnit. Det placerer os lige netop i den bedste 
tredjedel. Men er det godt nok?
Til sammenligning ligger Danmark helt i top på den 
globale rangliste når det handler om arbejdsglæde. Men 
præstationskulturen kan ikke følge med. Præstations-
kulturen i Danmark scorer nemlig fire point dårligere end 
arbejdsglæden. Ser vi på den danske præstationskultur 
i det lys, er Danmark, sammen med Norge og Sverige, 
blandt de seks lande, som klarer sig dårligst.

Danske styrker og svagheder 
Vi måler præstationskultur på seks dimensioner, se 
figuren. På to dimensioner scorer danske medarbejdere 
markant højere end det globale gennemsnit. Det er, at 
værdierne på arbejdspladsen er retningsgivende for, hvor-
dan arbejdet udføres, og at medarbejderne har mulighed 
for at påvirke deres dagligdag gennem indflydelse og 
beslutningskompetence. I begge tilfælde er der tale om 
klassisk skandinavisk ledelsesstil.
På de øvrige fire dimensioner ligger de danske resultater 
kun lidt over eller under det globale niveau. I Danmark 
er vi mindre gode til at tydeliggøre mål og forventnin-
ger, fokusere på præstation, følge op på præstation og 
anerkende en god præstation og sætte ind overfor en 
dårlig præstation. Værst ser det ud i forhold til at følge 
op på medarbejdernes præstation. Her ligger vi ét point 
dårligere end det globale gennemsnit. 

Forskere giver USA guld i ledelse
Under overskriften ’World Management Survey’ har 
forskere fra USA og England dokumenteret afkastet af 
god ledelse. Forskerne har koblet kvalitative interviews 
af ledere i tusindvis af virksomheder i 20 lande med 
faktuelle oplysninger om virksomhedernes præstationer. 
De har blandt andet skrevet om deres resultater i artiklen 
’Does Management Really Work?’ i HBR i november 2012. 
Forskerne kommer frem til, at kompetent ledelse er en 
yderst givtig forretning. Det gælder både, når man ser på 
virksomhedernes vækst, produktivitet og deres markeds-
værdi. Ud fra deres definition af ledelse, udråber forsker-
ne USA som det land, der har den bedste ledelse.

Det bedste fra to verdener
Resultater fra EEI-undersøgelsen viser, at ledelseskvali-
teten i Danmark, målt ud fra nærmeste leders evne til at 
sikre at afdelingen når sine mål, at lederen udvikler afde-
lingen og lederens relationelle kompetencer, scorer tre 
point lavere end USA. Den samme konklusion kommer vi 
frem til, når vi bruger definitionen fra World Management 
Survey og spørger medarbejderne i Danmark og USA.
EEI-undersøgelsen viser endvidere, at Danmark ligger to 
point efter USA med hensyn til præstationskultur. Grun-
den til at efterslæbet ikke er større er, at danske med-
arbejdere scorer højere end amerikanske medarbejdere 
i forhold til, at værdierne på arbejdspladsen er retnings-
givende for, hvordan arbejdet udføres og medarbejdernes 
mulighed for at påvirke deres arbejde gennem indflydelse 
og beslutningskompetence.
Dykker vi længere ned i resultaterne, kan vi se, at vi især 
halter efter USA i forhold til at måle og synliggøre, hvor 
effektive vi er i den enkelte afdeling, følge op på mål, 
fastlægge personlige mål og sætte ind overfor en dårlig 

Arbejdsglæden er høj i Danmark. Mindre godt står det til med præstati-
onskulturen. Derfor er der et stort potentiale for danske virksomheder i 
at skabe en præstationskultur, der matcher den høje arbejdsglæde. Der 
er inspiration at hente i USA. 

Danske 
præstationer 
sendt til tælling
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præstation. Altså klassisk amerikansk ledelsestænkning. 
Danmark er som nævnt blandt de bedste i verden i 
forhold til at skabe høj arbejdsglæde, men vores præ-
stationskultur står ikke mål med den høje arbejdsglæde. 
EEI-undersøgelsen viser, at 16 lande ud af 28, herunder 
USA, har den modsatte udfordring. De scorer højere på 
præstationskultur end på arbejdsglæde. 
Men kan danske ledere have gavn af at tilegne sig nogle 
af de kompetencer, der er fremherskende i den amerikan-
ske ledelsestradition og -kultur? Kan vi skabe en kultur, 
hvor vi både har en høj arbejdsglæde og en stærk præ-
stationskultur? Årets EEI-undersøgelse viser, at det er 
svært, men at det godt kan lade sig gøre, hvis man i den 
enkelte virksomhed formår at udvikle en præstationskul-
tur, der passer til den skandinaviske kultur. 
Et vigtigt instrument for de skandinaviske lande er den 

rekordhøje tillid, som de skandinaviske lande er kendeteg-
net ved. Denne tillid skal fastholdes, også under indførel-
sen af en præstationskultur. Men hvorfor skulle det ikke 
kunne lade sig gøre? 

En stærk konkurrence-cocktail
Kan vi i Danmark øge præstationskulturen til også at 
være på internationalt best practice niveau, samtidig 
med at vi fastholder vores høje arbejdsglæde, skaber 
vi en helt særlig cocktail, som konkurrencemæssigt 
vil være meget stærk. Mange lande misunder os i dag 
vores høje arbejdsglæde på grund af de mange positive 
effekter, den medfører. Kan vi også slå konkurrenterne 
på evnen til at skabe en præstationskultur, ser det godt 
ud for konkurrenceevnen og evnen til at skabe vækst og 
velstand.

En præstationskultur er en kultur, hvor medarbejderne på tværs af virksomheden og på alle 

niveauer deler overbevisninger, værdier, handlinger og mål i et gensidigt fællesskab, der er 

præget af en stærk vilje til at gennemføre aftalte handlinger og opnå de fastsatte mål. 

Præstationskultur Danmark

Global

USA
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Efter fem år med økonomisk krise har mange virksom-
heder det fortsat svært. Topledelserne i både den private 
og offentlige sektor stiller skarpt på de økonomiske resul-
tater og tager nye initiativer, der kan øge produktiviteten. 
Et af de tiltag mange virksomheder ønsker at tage er at 
skabe en bedre præstationskultur. Men hvordan går det? 
Det giver årets EEI-undersøgelse svar på.

Store virksomheder er kommet længst 
I EEI-undersøgelsen måler vi medarbejdernes opfattelse 
af den præstationskultur, der er på deres arbejdsplads, 
ud fra seks dimensioner, se ’Danske præstationer sendt 
til tælling’. Med en samlet score på 66 point ud af 100 er 
præstationskulturen på danske arbejdspladser fire point 
lavere end arbejdsglæden. Det kan med andre ord stå 
bedre til med præstationskulturen. Det gælder i både den 
private og i den offentlige sektor.  
I den private sektor er det især de mindre virksomheder 
med færre end 100 ansatte, der er udfordret på deres 
præstationskultur. Det er et problem for ca. hver anden 
danske medarbejder i den private sektor arbejder i sådan 
en virksomhed. I den offentlige sektor står det værst til 
i regionerne. Men i de store private virksomheder med 
mindst 1.000 ansatte er præstationskulturen lige så 
høj som arbejdsglæden. Og det resultat er vel at mærke 
opnået uden, at det er gået ud over arbejdsglæden. 
Akilleshælen i de små virksomheder er to af de mere 
kontante sider af en stærk præstationskultur nemlig, 
hvorvidt mål og forventninger er tydeligt formuleret på 
alle niveauer (60 point), og den måde man følger op på 
præstationer (55 point). I begge tilfælde er der ca. 10 
point op til de store virksomheder. 

Gode ledere skaber præstationer 
Medarbejdernes opfattelse af præstationskulturen på 
deres arbejdsplads afhænger i vid udstrækning af, hvor-
dan de ser på kompetencerne hos deres nærmeste leder. 
Vi har defineret en kompetent nærmeste leder som en 
leder, der sikrer, at afdelingen når sine mål, som udvikler 
afdelingen til at blive mere succesfuld, og som medarbej-
derne synes, besidder gode evner som leder (relationel 

kompetence). Definitionen indeholder altså både en hård 
og en blød side.

Årets EEI-undersøgelse bekræfter et opsigtsvækkende 
resultat fra sidste års undersøgelse. Igen i år kan vi 
desværre konstatere, at mere end hver tredje dansker, 
ser yderst kritisk på ledelseskompetencerne hos deres 
nærmeste leder. Disse medarbejdere er tilsvarende 
kritiske over for deres leders evne til at skabe en præsta-
tionskultur og giver samlet set præstationskulturen en 
score på 46 point. Medarbejdere med en kompetent leder 
scorer præstationskulturen på hele 84 point. Med andre 
ord er det at skabe en præstationskultur en helt central 
ledelseskompetence. 
Disse resultater peger også på, at virksomhedens 
overordnede ledelse og HR har en opgave. De er nemlig 
ansvarlige for at indføre en præstationskultur i hele virk-
somheden. Den nærmeste leder er ’kun’ ansvarlig for at 
få præstationskulturen til at leve i egen afdeling.

Succes avler succes
Et andet markant resultat i årets EEI-undersøgelse er, at 
medarbejderne oplever en tydelig sammenhæng mellem 
præstationskultur og det at være en succesfuld virksom-
hed. Medarbejdere, der giver udtryk for, at deres virksom-
hed er blandt de mest succesfulde i deres branche, giver 
præstationskulturen på deres arbejdsplads 73 point, 
mens medarbejdere på mindre succesfulde virksomheder 
kun giver præstationskulturen 46 point. Den sammen-
hæng eksisterer på tværs af virksomhedernes størrelse. 
Medarbejdere i små succesfulde virksomheder med færre 
end 100 medarbejdere giver også deres præstationskul-
tur en højere score, end medarbejdere i mindre virksom-
heder, som er knap så succesfulde. 

Trives med præstationer
Set i et ledelsesperspektiv er en stærk præstationskultur 
nærmest per definition et gode. Det gælder, uanset om 
man er leder i den private eller den offentlige sektor. Men 
hvordan ser det ud i et medarbejderperspektiv? Kan man 
opbygge en stærk præstationskultur, uden at det går ud 

Der er ingen grund til at frygte, at en præstationskultur går ud over
arbejdsglæden. Tværtimod. Medarbejderne trives i en kultur, der har 
fokus på præstationer.  

Arbejdsglæde & 
Præstationskultur  
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over arbejdsglæden? Årets EEI-undersøgelse viser, at det 
kan man godt. Det har de største danske virksomheder 
allerede gjort.
En nærmere analyse viser, at fire af de seks dimensioner i 
den anvendte definition af en præstationskultur bidrager 
positivt til at skabe en højere arbejdsglæde. Det er vel-
kendt, at det skaber arbejdsglæde, hvis medarbejderne 
kan påvirke deres arbejde, det vil sige, at de har indfly-
delse på arbejdet og mulighed for at tage beslutninger.
Årets EEI-undersøgelse viser derudover, at man uden 
bekymring kan opbygge en præstationskultur ved at 
arbejde med tre af de øvrige dimensioner af en præsta-
tionskultur (værdier, mål & forventninger samt fokus på 

præstation). At følge op på medarbejdernes præstation 
giver derimod ikke i sig selv øget arbejdsglæde, men har 
heller ingen negativ effekt. Kun i forhold til den nega-
tive side af anderkendelse og konsekvens, hvor lederen 
sætter ind over for en dårlig præstation, går det ud over 
arbejdsglæden. Dette er ikke tilfældet, når lederen aner-
kender en god præstation. Det kan vel ikke undre? 
Samlet kan vi konkludere, at danske virksomheder og 
organisationer godt kan arbejde med opbygning af en 
stærk præstationskultur uden at frygte, at det dræner 
medarbejdernes arbejdsglæde. Tværtimod. Medarbejdere 
trives i en kultur, der har fokus på præstationer.

65 
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Stor virksomhed Stat

Region

67 
71 
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Arbejdsglæde

En præstationskultur er en kultur, hvor medarbejdere på tværs af virksomheden og på alle niveauer deler overbe-
visninger, værdier, handlinger og mål i et gensidigt fællesskab, der er præget af en stærk vilje til at gennemføre aftalte 
handlinger og opnå de fastsatte mål. I EEI målingen indgår der seks dimensioner i den samlede præstationsscore. 
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Medarbejdere, der har det godt med indholdet i jobbet, 
har høj arbejdsglæde. Det har Ennova gang på gang 
dokumenteret. Vi ved også, at lederen spiller en stor rolle 
for, om den enkelte medarbejder trives med sine arbejds-
opgaver. Men hvad vil det sige at trives med sine arbejds-
opgaver? Det undersøger vi i årets EEI-undersøgelse med 
udgangspunkt i de begreber den amerikanske bestseller-
forfatter Daniel H. Pink har sammenfattet med afsæt 
i årtiers motivationsforskning. Tre faktorer er centrale: 
autonomi, mestring og formål. 
Autonomi er defineret ved at medarbejderne, indenfor 
virksomhedens rammer, selv kan disponere over, hvornår 
en opgave skal udføres, at de har beføjelse til at træffe 
de beslutninger, der er nødvendige for at løse opgaven 
samt har mulighed for at bruge en del af arbejdstiden på 
arbejdsopgaver, de selv vælger og brænder særligt for. 
Mestring vil sige hele tiden at arbejde på og være moti-
veret af at blive bedre. Som koncertpianisten eller den 
professionelle fodboldspiller. Selvom de er professionelle, 
og dermed blandt verdens dygtigste til deres arbejde, 
træner de dagligt for at blive endnu bedre. 
Formål er et udtryk for, at man som medarbejder kan se 
et formål med sit arbejde. Ikke kun formålet med egne 
arbejdsopgaver, men også formålet med hele virksom-
heden eller organisationen og samtidig brænde for det 
formål.

Autonomi, mestring og formål giver arbejdsglæde
Ifølge Pink, skal autonomi, mestring og formål være til 
stede for at sikre indre motivation. Indre motivation er 
den drivkraft, der bunder i en ægte interesse i eller glæde 
ved en opgave eller aktivitet. Indre motivation er en 
følelse i den enkelte og ifølge Daniel H. Pink en langvarig 
følelse. 
Med data fra 28 lande verden rundt har vi et solidt grund-
lag for at slå fast, at medarbejdere finder alle tre faktorer 
afgørende i forhold til at skabe arbejdsglæde. Det gælder 
også i Danmark. Analysen tydeliggør endvidere, at formål 
er den vigtigste faktor for danske medarbejdere. For med-
arbejdere er det således vigtigt, at formålet med virksom-

heden er klart, at den overordnede ledelse overbevisende 
formidler formålet, og at formålet giver mening for de 
enkelte medarbejdere og kan ’tænde’ dem. 

Forsømmer at forklare formålet 
Mange virksomhedsledere forsømmer at tale inspire-
rende om virksomhedens formål og overlader dermed 
opgaven med at finde formålet med arbejdsindsatsen 
til den enkelte medarbejder. Især medarbejdere i mindre 
virksomheder har sværere ved at se formålet. Forkla-
ringen kan være, at man i mindre virksomheder i højere 
grad forventer, at medarbejderne selv kan se formålet, 
fordi virksomhedens opgave, i kraft af virksomhedens 
størrelse, er til at overskue. Store virksomheder er mere 
professionelle i ledelsen og har en systematiseret kom-
munikation om deres formål. 
Medarbejdere i den offentlige sektor ser formålet mar-
kant tydeligere end medarbejdere i den private sektor. 
En af forklaringerne finder vi ved at se på resultaterne 
på brancheniveau, hvor formålet med arbejdet, måske 
ikke overraskende, er særlig klart hos politiet, i forsvaret 
og i sociale institutioner, dvs. vuggestuer, børnehaver, 
ældrepleje mv. 

Danskerne er meget selvstyrende
Kigger vi på autonomi, har den det godt i Danmark. En 
score på 71 point ud af 100 viser, at langt de fleste 
danske medarbejdere oplever en høj grad af autonomi 
i deres arbejde. I Danmark er vi nemlig generelt gode til 
at uddelegere ansvar. Men resultatet dækker dog over 
forskelle. Ældre medarbejdere oplever mere autonomi i 
arbejdet end yngre. Det skyldes formentlig, at de unge 
på grund af manglende erfaring får tildelt mindre ansvar i 
arbejdet. Inden for et hvert job kan findes autonomi, men 
det er lettere i nogle jobs end andre. Jobfunktioner med 
høj autonomi er ledere, ingeniører, undervisere og pæda-
goger, mens produktionsmedarbejdere er en jobfunktion 
med meget lav autonomi. På brancheniveau er det sær-
ligt medarbejdere indenfor transport og sundhedsvæsen, 
som oplever lav grad af autonomi. 

Gang på gang har EEI-undersøgelsen vist, at det er jobbets konkrete 
arbejdsopgaver, der skaber arbejdsglæde. Årets undersøgelse stiller 
skarpt på, hvad det vil sige at have et godt indhold i det daglige arbejde. 

Tag Pink med
på arbejde



Halter med at mestre opgaverne
I forhold til at mestre opgaverne kan det blive bedre på 
de danske arbejdspladser. Medarbejdernes oplevelse af 
mestring ligger med 66 point markant lavere end oplevel-
sen af autonomi. En vigtig del af mestringen er oplevel-
sen af, at kompetencerne løbende udvikles. Og desværre 
har rigtig mange medarbejdere svært ved at se, at de 
løbende bliver bedre til deres arbejde. 
Salgsassistenter, produktionsmedarbejdere og service-
medarbejdere skiller sig ud ved, at de hverken har gejsten 
eller vedholdenheden til at blive bedre til deres arbejde. 

Den gode leder gør forskellen
Trods forskelle på tværs af brancher, jobfunktioner og 
virksomhedsstørrelse er én afgørende faktor særlig vigtig 
for, om autonomi, mestring og formål er til stede i arbej-
det. Det er medarbejderens nærmeste leder. For den dyg-
tige leder, defineret ud fra sin evne til at nå mål, udvikle 
sin afdeling og evner som leder, er i stand til at sikre, at 
medarbejderne på et ensartet højt niveau oplever auto-
nomi, mestrer deres arbejde og kan se et formål med det, 
de gør. Det er bemærkelsesværdigt, at nærmeste leder i 
så høj grad er medvirkende til at skabe indre motivation i 
den enkelte medarbejder. 

Store variationer verden rundt
Ser vi på de 28 lande, der indgår i årets EEI-undersøgelse, 
er der store forskelle i niveauerne af de tre faktorer. 
Danmark, Norge og Sverige scorer alle højt på autonomi 
(71, 72 og 73 point). Men de skandinaviske lande har ikke 
patent på autonomi. Med en score på 75 point slår USA 
de skandinaviske lande på autonomi. 
Trods niveauforskelle i resultaterne gælder det for med-
arbejdere i stort set alle lande, at oplevelsen af autonomi 
er større end oplevelsen af både mestring og formål. De 
skandinaviske medarbejdere scorer mestring tre point 
lavere end deres arbejdsglæde. Selvom mestring ikke 
handler om uddannelsesniveau, men om udvikling og 
stræben efter at blive bedre, så kan det undre, at danske 
medarbejdere ikke i højere grad oplever, at de udvikles og 
bliver bedre til arbejdet. 
Udfordringen med at kommunikere virksomhedens formål 
til medarbejderne har vi ikke kun i Danmark. Virksomheds-
ledere verden rundt forsømmer at tale inspirerende om 
virksomhedens formål og overlader dermed opgaven med 
at finde formålet med arbejdsindsatsen til den enkelte 
medarbejder. 

ARBEJDSGLÆDE

MESTRING 66 point ud af 100

FORMÅL 66 point ud af 100
Formål er et udtryk for, at man som medarbejder kan se et 

formål med sit arbejde. Ikke kun formålet med egne arbejds-

opgaver, men også formålet med hele virksomheden eller 

organisationen og samtidig brænde for det formål.

Mestring vil sige hele tiden at arbejde på og være motiveret 

af at blive bedre. Som koncertpianisten eller den profes-

sionelle fodboldspiller. Selvom de er professionelle, og 

dermed blandt verdens dygtigste til deres arbejde, træner 

de dagligt for at blive endnu bedre. Mestring er en indstilling 

hos den enkelte. 

AUTONOMI 71 point ud af 100
Autonomi er defineret ved at medarbejderne, indenfor 

virksomhedens rammer, selv kan disponere over, hvornår 

en opgave skal udføres, at de har beføjelse til at træffe de 

beslutninger, der er nødvendige for at løse opgaven samt 

har mulighed for at bruge en del af arbejdstiden på arbejds-

opgaver, de selv vælger og brænder særligt for. 



Globalt udsyn
Arbejdsglæden verden rundt varierer meget. Forskelle i levevilkår, 
samfundsstrukturer og forventninger til fremtiden spiller ind. Resultaterne tydeliggør 
nytten af at have et globalt benchmarkgrundlag, når man som international 
virksomhed, skal vurdere egne resultater.

“Nothing is good or bad, but by comparison” skrev den en-
gelske læge og forfatter Thomas Fuller i 1732 i en af sine 
mange rammende sætninger og ordsprog. Det gælder 
også, når vi analyserer og sammenligner arbejdsglæde 
verden rundt. 
Den 14. årlige EEI-undersøgelse tager temperaturen på 
arbejdsglæden i 28 lande verden rundt, heraf 16 euro-
pæiske lande og 12 oversøiske nationer. I år er listen 
udvidet med Australien, Forenede Arabiske Emirater 
(UAE) og Sydafrika. Vi kan derfor nu i endnu højere grad 

end tidligere hjælpe vores internationale kunder med 
et godt benchmarkgrundlag. Virksomhederne vil nemlig 
have svar på, hvordan de klarer sig, og det kan de kun, 
hvis de kan sammenligne egne resultater med et relevant 
benchmark. EEI 2013 giver dette benchmark. 

Toppen af listen
Danmark ligger fortsat sammen med Norge og Sverige i 
toppen af listen. De skandinaviske lande kan helt tydeligt 
noget med arbejdsglæde. Der synes at være en sam-

Meget høj > 70

Høj 65 - 70

Mellem 60 - 65

Lav 55 - 60

Meget lav < 55
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menhæng med, at vi er økonomisk velstillede, at vore 
samfund er præget af en meget høj grad af tillid og 
’well-being’, at vi har ekstrem lav grad af korruption og 
endelig, at vi har en mere ligelig indkomstfordeling end 
noget andet sted i verden. Men der er også andre lande, 
som scorer højt. Top 10 inkluderer nemlig også lande 
som Mexico (nr. 1), Indien, Brasilien og Chile. Det er bl.a. 
kendetegnende for disse fjerntliggende lande, at de er 
væsentligt mindre velstillede end vi er i Skandinavien. 
Men det går fremad. Stærkt fremad.  De er ’sultne’ og 
den fremgang deres økonomier oplever, smitter af på 
arbejdsglæden. For flere af landene i Latinamerika gælder 
endvidere, at medarbejderne generelt er mere positive 
i deres vurderinger, end vi ser i andre lande. Det gælder 
også mht. lykkefølelse og ’well-being’. Der er således en 
kulturel dimension, man skal være opmærksom på, når 
man sammenligner. 

God løn og lavt arbejdspres
Den globale arbejdsglæde opnår 62 point ud af 100. Det 
synes i en dansk målestok, hvor vi i alle år har ligget trygt 
og godt omkring 70 point, at være meget lavt. Men der 

er også nogle markante forskelle. Særligt løn og ansæt-
telsesforhold skiller sig ud med en markant mere positiv 
holdning blandt danske medarbejdere, end det er tilfæl-
det verden rundt. Danske medarbejdere vurderer således 
deres ferie, flex, barsel og andre personalegoder hele 11 
point højere end det globale gennemsnit for personale-
goder. Dertil kommer en forskel på 9 point i vurderingen 
af arbejdspresset. Igen til den positive side. Det stemmer 
godt overens med, at vi har haft et stort fokus på at få 
arbejdsliv og privatliv til at balancere. Et fokus som ikke 
eksisterer i Kina og flere andre lande.

Lav fokus på ledelse
Mere kritisk i global sammenhæng er danske medarbejde-
res syn på deres nærmeste leder. Danske medarbejdere 
vurderer kun deres nærmeste leders ledelseskvalitet 2 
point højere end det globale ledelsesgennemsnit. Samlet 
kan vi konkludere, at Danmark har verdens næsthøjeste 
arbejdsglæde, men ledelseskvaliteten rækker kun til en 
11. plads. Så vi må give Thomas Fuller ret. Vi ser først os 
selv tydeligt, når vi sammenligner med andre.
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Kvinder er dygtigere personaleledere end mænd. Det 
fremgår af årets EEI-undersøgelse, hvor vi har undersøgt 
sammenhængen mellem ledelseskvalitet og køn. Når 
vi ser på det nederste ledelsesniveau i danske virk-
somheder og offentlige organisationer oplever danske 
medarbejdere med kvindelige ledere lidt højere ledel-
seskvalitet, end deres kolleger med mandlige ledere (+3 
point). Det er medarbejdere i såvel den private som den 
offentlige sektor enige om. Selv mændene kommer til 
den konklusion, at kvindelige ledere er bedst. For nogle 
er det måske en overraskelse. Men kvinderne distancerer 
mændene, uanset om vi måler på ledernes evne til at nå 
mål, udvikle afdelingen til at blive mere succesfuld eller 
på de relationelle kompetencer. Og der er ikke tale om en 
enlig svale. Svenske medarbejdere er nemlig af samme 
overbevisning. 

Kvindelige ledere 
er bedst 

Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes med-
arbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste ledere mænd. Skal der 
ændres på det, skal der ruskes op i ledere og chefer for at få dem til at 
satse på kvinderne. For kvinderne søger ikke selv lederstillingerne.

Flere kvinder på vej 
EEI-undersøgelsen viser, at to ud af tre danske medarbej-
dere har en mandlig chef. Men flere forhold peger på, at 
der er flere kvindelige ledere på vej i Danmark. EEI-under-
søgelsen viser for det første, at kvindelige ledere på det 
nederste ledelsesniveau, er lige så ambitiøse som deres 
mandlige ledelseskolleger. Andelen af kvindelige ledere, 
der har søgt eller planlægger at søge en stilling på et 
højere niveau, er nemlig her lige så stor som hos mandlige 
ledere.
For det andet viser undersøgelsen, at ambitionerne 
blandt medarbejderne stiger med uddannelsesniveauet. 
Jo højere uddannelse kvinderne har, jo større ambitioner 
har de. Hver tredje kvinde med en lang videregående 
uddannelse har således søgt eller har planer om at søge 
en stilling på et højere niveau. Det er næsten lige så 

68 65

70 67

67 64

66 63

Evne til at sikre at 
afdelingen når sine mål

Evne til at udvikle afdelingen til 
at blive mere succesfuld

Evner som leder

Ledelseskvalitet

Kvindelige ledere Mandlige ledere
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Jeg har søgt/planlægger at søge en 
stilling på et højere niveau

18%
BLANDT MANDLIGE 

MEDARBEJDERE

13%
BLANDT KVINDELIGE 

MEDARBEJDERE

mange som mændene. Når vi for det tredje ved, at langt 
flere kvinder end mænd i dag tager en uddannelse, hvad 
enten det handler om de korte, de mellemlange eller 
de lange uddannelser, så er grobunden lagt for, at vi får 
flere kvindelige ledere. En bevægelse der også støttes af 
den nyligt vedtagne lov om den kønsmæssige sammen-
sætning af ledelsen på de øverste niveauer i de største 
danske virksomheder. 

Mænd mere ambitiøse end kvinder
Når der alligevel ikke er flere kvindelige ledere, er en af 
forklaringerne, at kvinder ikke går efter lederstillinger. 
Markant færre kvindelige end mandlige medarbejdere 
søger eller har planer om at søge en stilling på et højere 
niveau, fremgår det af årets undersøgelse. 18% af de 
mandlige medarbejdere har således ambitioner om at 
gøre karriere, mens det kun gælder for 13% af kvinderne. 
Det er en meget markant forskel. At mænd er mere am-
bitiøse end kvinder gælder både på tværs af aldersgrup-
per, uddannelsesniveau og sektor. Selv i kommunerne, 
hvor der er mange kvindelige ledere, er andelen af mænd 
med ambitioner fortsat højere end blandt kvinderne. Og 
hverken kvindelige eller mandlige ledere ændrer på det. 
Kvinder er nemlig mindre ambitiøse end mænd, uanset 
om de har en mandlig eller en kvindelig leder. 

Chefen står i vejen
Hvad afholder kvinderne fra at søge en stilling på et 
højere niveau? Ikke arbejdspladsen. For årets EEI-under-
søgelse viser, at uanset køn oplever medarbejderne at 
deres arbejdsplads giver lige muligheder for mænd og 
kvinder. Oplevelsen styrkes, hvis der er kvinder i orga-

nisationsdiagrammet. For både mandlige og kvindelige 
medarbejdere, men i særdeleshed de kvindelige medar-
bejdere, oplever i højere grad lige muligheder for mænd 
og kvinder de steder, hvor der rent faktisk er kvindelige 
ledere i virksomheden. 
Selvom kvinderne til fulde magter ledelsesopgaven, så 
mener hverken medarbejdere eller ledere, at en mere 
ligelig kønsfordeling vil give bedre ledelseskvalitet. Med 
en score på 35 ud af 100 point er det tæt på en klar 
afvisning. Med majoriteten af ledelsesposter er mænd 
ikke overraskende mere mistroiske end kvinder overfor, at 
en mere ligelig kønsfordeling vil øge ledelseskvaliteten. 
Og går man bag om tallene, så viser det sig, at ledere i 
mindre grad end medarbejderne mener, at en mere ligelig 
kønsfordeling øger ledelseskvaliteten. Selv de kvindelige 
ledere tror i mindre grad end både mandlige og kvindelige 
medarbejdere, at en mere ligelig kønsfordeling vil øge le-
delseskvaliteten. Og det er kritisk, når de chefer, der skal 
ansætte kvindelige ledere, ikke selv tror på idéen.

Spot talenterne og rusk op i cheferne
Ønsker din virksomhed at øge andelen af kvindelige 
ledere og dermed opnå større diversitet, skal I selv være 
aktive i forhold til at spotte de potentielle lederkandida-
ter. For EEI-undersøgelsen peger på, at mange kvinder 
ikke overvejer muligheden. Måske er der hold i myten 
om, at mænd søger en stilling, bare de opfylder tre ud af 
stillingsopslagets ti krav, mens kvinder først overvejer at 
søge, når de opfylder samtlige krav. Og så skal der ruskes 
op i cheferne. Der er behov for en holdningsændring 
blandt cheferne. For det er cheferne, der skal spotte de 
kvindelige ledelsestalenter og senere ansætte dem. 
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EEI-undersøgelsen 2012 viste, at hver tredje danske med-
arbejder dumpede sin leder. Resultatet er desværre det 
samme i år. Fra medarbejderundersøgelser hos vores kun-
der og EEI-undersøgelsen ved vi, at ledelse er det forhold, 
hvor variationen på de danske arbejdspladser er størst. 
Hverken i relation til løn, spændende arbejdsopgaver eller 
virksomhedens omdømme ser vi så store forskelle, som 
vi gør, når det handler om synet på nærmeste leder. Og i 
international sammenhæng er Danmark langt fra et fore-
gangsland, når det handler om ledelse nedad - vi ligger 
kun lige over gennemsnittet. I dette års undersøgelse har 
vi derfor sat os for at belyse resultaterne fra en ny vinkel. 
Vi har spurgt lederne. 

Ledere under pres
Mange ledere trives heldigvis i deres ledelsesrolle. Ledere 
generelt har nemlig højere arbejdsglæde end medarbej-
derne og lederne er især mere tilfredse med deres faglige 
og personlige udvikling og arbejdsopgaver. Og så er le-
derne kendetegnet ved et ekstra højt engagement. Men 
mange danske ledere er så pressede af andre opgaver 
end ledelsesopgaverne, at tiden til ledelse næsten for-

svinder. Årets EEI-undersøgelse viser, at det går ud over 
ledernes arbejdsglæde. 
Optimalt set består en leders dagligdag af en passende 
blanding af personaleledelse, administrative opgaver, 
strategiske og udviklende opgaver og i mindre grad af 
at løse praktiske opgaver. I den virkelige verden er bil-
ledet et helt andet. 58 % af de danske ledere på laveste 
niveau, bruger mindre end en fjerdedel af deres tid på 
ledelse. Helt galt ser det ud for knap en femtedel, der 
praktisk talt aldrig bruger tid på ledelse. 
Det går ikke kun udover medarbejderne, som reelt ikke 
har en leder. Det kan også ses på ledernes trivsel. De 
har nemlig lavere arbejdsglæde end medarbejderne og 
er mere kritiske overfor deres chef. Øges tiden til ledelse 
fra ’meget lidt tid’ , under 10 %, til ’lidt mere tid’, over 10 
%, stiger ledernes arbejdsglæde. Det samme gør deres 
faglige og personlige udvikling og syn på egne arbejds-
opgaver og ikke mindst synet på deres egen chef og den 
overordnede ledelse. 
Hvert år gennemfører Ennova et stort antal rådgivnings-
samtaler med ledere i et bredt udsnit af de nordiske virk-
somheder. I samtalerne er tiden til ledelse ofte et emne. 
Og generelt er lederne frustrerede over den manglende 
tid i hverdagen. I mange tilfælde føler lederne desuden, at 
de står alene med et tungt læs på deres skuldre. 

Ledelse mangler 
prioritering
En femtedel af de danske ledere bruger stort set ingen tid på ledelse og mange 
ledere får ikke tilstrækkelig støtte fra deres chef. Det er blandt forklaringerne på den 
forholdsvis lave ledelseskvalitet i Danmark og det stiller spørgsmålstegn ved, om 
ledelse prioriteres tilstrækkeligt. 

JEG FÅR GOD 
STØTTE FRA 
MIN LEDER TIL AT 
UDFYLDE MIN  
LEDELSESROLLE

66
Score

JEG FÅR GOD 
STØTTE FRA HR 
TIL AT UDFYLDE 
MIN LEDELSES-
ROLLE

53
Score
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Værst i små virksomheder
Særligt i de mindre virksomheder er tiden til ledelse knap. 
EEI-undersøgelsen viser, at i virksomheder med under 
100 ansatte bruger to ud af tre ledere mindre end en 
fjerdedel af deres tid på ledelse. I store virksomheder 
med mere end 1.000 ansatte bruger ’kun’ 44 % af lederne 
lige så lidt tid til ledelse. Resultatet er bekymrende, fordi 
det falder i tråd med, at ledelseskvaliteten vurderes mere 
kritisk af medarbejderne i små virksomheder end i store 
virksomheder. Og her er måske en af forklaringerne. For 
rammerne for at udføre kompetent ledelse er bedre i 
store virksomheder i form af HR, ledelsesgrundlag mv. 
Det er den lille virksomheds gordiske knude, at levering til 
kunderne ofte kommer før ledelse og sikring af virksom-
hedens fremtidig udvikling.

Rollemodellen svigter 
Hvordan læres ledelse? Der findes mange ledelseskurser, 
men ledelse læres reelt i hverdagen. Og her er lederens 
chef rollemodel. Men rollemodellen svigter. Årets under-
søgelse viser nemlig, at lederne har et klart billede af, 
hvilke ledelsesopgaver der er de vigtigste at lykkes med. 
Men de har ikke fået en klar tilkendegivelse fra deres 
chef om, hvilke ledelsesopgaver, han mener, er de vigtig-
ste. Dermed har der ikke været en reel forventningsaf-
stemning. Det er derfor ikke sikkert, at lederen og chefen 
er enige om, hvad de vigtigste opgaver er. 
Lederne er heller ikke tilfredse med den støtte, de får 
fra deres chef til at udfylde ledelsesrollen. Her scorer le-
derne 66 point ud af 100. Det er på ingen måder et pran-
gende resultat. Og både de norske og de svenske ledere 
er mere tilfredse med deres chefs støtte end de danske 
ledere. Ledelse læres også ved at tilbringe tid med egen 
leder og se ledelse i praksis. Men her er heller ikke meget 
hjælp at hente. Mere end halvdelen af de danske ledere 
bruger mindre end 2 timer om uge med deres chef.  

Den dygtige chef udvikler sine ledere
Årets EEI-resultater viser, at ledere med en chef, der har 
en høj ledelseskvalitet, bruger mere tid på ledelsesop-
gaven end ledere, hvis chefer har lav ledelseskvalitet. 
Forklaringen er formentlig, at de dygtige chefer prioriterer 
at udvikle sine ledere og at lederne spejler sig i den ledel-
seskvalitet, de selv møder i hverdagen. De dygtige chefer 
sætter tid af til ledelsesudvikling. Mere end halvdelen,
56 %, af lederne med en dygtig chef tilbringer mere end 
to timer om ugen med chefen. Det samme gælder kun for 
lidt mere end hver fjerde, 28 % af lederne med en dårlig 
chef.
De gode chefer er yderligere karakteriseret ved, at de 
har fortalt deres underordnede ledere, hvad de mener er 
ledernes vigtigste ledelsesopgaver og giver lederne god 
støtte til at udfylde deres ledelsesrolle. 

Dumper i Skandinavien
Sammenligner vi os med Norge og Sverige, så er de nor-
ske og svenske chefer bedre til at støtte lederne i deres 
ledelsesarbejde. Men de rammer der opsættes for god 
ledelse er også bedre i Norge og Sverige. Således oplever 
lederne mere støtte fra HR i både Norge og Sverige, hvor 
skriftlige ledelsesgrundlag er langt mere udbredte end i 
Danmark. Det gælder på tværs af virksomhedsstørrelse. 
Resultaterne sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget 
danske virksomheder og organisationer prioriterer le-
delse. Hvis ikke virksomheden viser, at ledelse prioriteres, 
hvorfor skulle ledere og chefer så gøre det?

58%

Bruger mere end 25 % 
af tiden på ledelse

42%

Bruger mindre end 25 % 
af tiden på ledelse

Når ’leder’ er mere titel 
end jobbeskrivelse 
Optimalt set består en leders dagligdag 
af en passende blanding af personalele-
delse, administrative opgaver, strategi-
ske og udviklende opgaver og i mindre 
grad af opgaveløsning. I den virkelige 
verden er billedet et helt andet. 58 % 
af de danske ledere på laveste niveau, 
bruger mindre end en fjerdedel af deres 
tid på ledelse. Helt galt ser det ud for 
knap en femtedel, 18 %, der praktisk 
talt aldrig bruger tid på ledelse. 
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Ledere stiller krav til medarbejdere. Og medarbejdere 
stiller krav til deres leder. Et centralt krav fra ledere 
til medarbejdere er, at medarbejderne skal levere en 
god præstation og bidrage til, at virksomheden når de 
opsatte mål. Det gør de fleste medarbejdere gerne. Til 
gengæld ønsker de at få feedback på deres arbejde. Men 
her hopper kæden af. Medarbejderne får ikke den feed-
back de ønsker. Problemet eksisterer ikke kun i Danmark, 
men i hele verden. Medarbejdere verden rundt vurderer 
anvendeligheden af den feedback de får helt nede på 58 
point ud af 100. Det er lavt.   

Danmark helt i bund
I et internationalt perspektiv udmærker USA og Kina sig 
ved at ligge seks point højere end det globale gennem-
snit, uden at deres score dermed er prangende. Ledere 
i USA og Kina er kendt for at opstille personlige mål for 
den enkelte medarbejder, følge op og give medarbejderen 
en præstationsvurdering. Alligevel har også de svært ved 
at give brugbar feedback. Det er endvidere bemærkelses-
værdigt, at ingen lande gør det rigtig godt.
I Danmark vurderer medarbejderne anvendeligheden 
af den feedback de får lidt lavere end medarbejdere i 
andre lande gør. Det på trods af, at arbejdsglæden på 
de danske arbejdspladser ligger i top. I relativ forstand 
er vurderingen af feedback derfor værre i Danmark end i 
noget andet land.

Kritik i samlet kor
Kritikken af feedback i Danmark lyder fra unge og gamle, 
kvinder og mænd, højtuddannede såvel som lavtuddan-
nede. Årets EEI-undersøgelse viser dog, at store private 

virksomheder efter alt at dømme har arbejdet mere sy-
stematisk med at skabe en stærk feedbackkultur. I hvert 
fald scorer større private virksomheder højere end mindre 
virksomheder og den offentlige sektor. Niveauet er dog 
stadigt lavt, så også her er man langt fra i mål. 

Alle har brug for feedback
I Danmark roser kun én ud af fire medarbejdere brugbar-
heden af den feedback, de får. Samtidig stempler hver 
anden medarbejder, 49 %, de tilbagemeldinger de får af 
deres nærmeste leder, som ubrugelige. De synes ikke, 
tilbagemeldingerne fra deres nærmeste leder hjælper 
dem til at blive bedre. 
Det er svært at give og modtage feedback. Derfor kunne 
man som leder blive fristet til at vælge den nemme løs-
ning - helt at droppe feedback. Men det er ikke anbefalel-
sesværdigt. For feedback er et vigtigt redskab for både 
ledere og medarbejdere. Lederne kan bruge feedback til 
at øge præstationerne hos den enkelte medarbejder ved 
at forme og sætte retning på medarbejdernes adfærd. 
For medarbejderne er feedback tilsvarende vigtig i forhold 
til at sikre sig viden om egen præstation, få stimulering 
og opnå personlig udvikling.

Tæt på dumpegrænsen
For at få indsigt i, hvor faldgruberne i feedback ligger, har 
vi i årets EEI-undersøgelse undersøgt, hvordan danske 
medarbejdere vurderer den feedback de får ud fra fem 
forskellige facetter. For det første ser vi på, hvorvidt le-
derne afstemmer deres forventninger til medarbejderne 
ved at koble medarbejdernes arbejdsopgaver til afde-
lingens mål. Derudover måler vi på, hvor ofte medarbej-

Verden rundt er medarbejdere yderst kritiske over for den feedback de 
får af deres nærmeste leder. De kalder feedbacken ubrugelig. Danske 
medarbejdere stemmer i og giver lederne en opsang.

Feedback stemples 
som ubrugelig 

Afstem forventninger
33 % oplever ikke, at lederen sikrer sam-
menhæng mellem arbejdsopgaver og 
afdelingens mål
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derne får feedback, om lederen underbygger sin feed-
back med konkrete eksempler, om medarbejderne får en 
præstationsvurdering og endelig, hvordan medarbejderne 
vurderer brugbarheden af feedbacken.
Resultaterne viser, at medarbejderne er mest positive 
over for deres leders evne til at koble deres arbejdsop-
gaver til afdelingens mål og dermed tydeliggøre lederens 
forventninger. Men selv her ligger scoren med 67 point 
kun på et rimeligt niveau. De resterende fire dimensioner 
ligger med ca. 60 point tæt på eller under dumpegræn-
sen.  

Kvinder er bedst til feedback
Medarbejdernes oplevelse af feedback knytter sig til le-
derens kompetencer. Årets EEI-undersøgelse dokumente-
rer, at kvindelige ledere er bedre til at give feedback end 
deres mandlige kollegaer. Det gælder uanset hvilket af 
de fem facetter af feedback, vi måler på. Og det gælder 
både i den private og i den offentlige sektor. 
Undersøgelsen dokumenterer endvidere, at jo yngre 
lederne er, jo bedre synes medarbejderne om den feed-
back, de giver. Vi kan se tegn på, at de unge ledere er 
mere direkte i deres feedback, idet de oftere giver feed-
back, fordi de underbygger deres feedback med konkrete 
eksempler og fordi medarbejderne kan bruge den feed-
back de får, til at blive bedre til deres arbejde. Omvendt 
har især ledere over 50 år svært ved at give feedback. 

Gør forventningerne tydelige
En nærmere analyse af de fem dimensioner af god feed-
back viser, at det især er vigtigt, at ledere giver brugbar 
feedback og at ledere og medarbejdere har afstemt 

deres forventninger til hinanden. De to forhold er nemlig 
afgørende for medarbejdernes samlede opfattelse af 
deres arbejdsglæde og den ledelseskvalitet, deres nær-
meste leder praktiserer. Gode ledere stiller krav og giver 
feedback. 
Undersøgelsen slår fast, at medarbejdere gerne vil have 
feedback ofte, gerne specifik feedback og også gerne en 
feedback, der vurderer deres præstationer. Men lederne 
bruger deres ressourcer bedst ved at prioritere at gøre 
deres forventninger tydelige og gøre en indsats for, at 
den feedback de giver, skal hjælpe medarbejderne til at 
blive bedre. Ledere, der er dårlige til at give feedback, 
bør starte her. Andre ledere kan med fordel tænke over, 
hvor ofte de giver feedback, hvor konkret de underbygger 
deres feedback og, hvordan de formidler til den enkelte 
medarbejder, hvordan vedkommende samlet set præste-
rer. 

Brug for en hjælpende hånd
Der ligger en stor opgave for mange ledere i at blive 
bedre til at give feedback, og mange har sikkert brug for 
hjælp og træning til at løfte opgaven. Noget tyder på, at 
topledelsen i mange danske virksomheder og organisatio-
ner med hjælp fra HR skal træde i karakter og stille krav 
om at opbygge en feedback-kultur. Ledere på laveste 
niveau får nemlig kun lidt bedre feedback af deres chefer, 
end de giver til deres egne medarbejdere. Så også her 
gælder anbefalingen: Stil krav og giv en hjælpende hånd. 

Anvendelig feedback
49 % oplever ikke, at den feedback 
de får er anvendelig ifht. at øge deres 
præstation

Hyppighed af feedback
50 % får sjælendt 
feedback

47 % oplever ikke, at 
den feedback de får 
er dokumenteret i 
konkrete eksempler

Brug af konkrete eksempler i 
feedback

Tydelig vurdering af præstation
42 % får ikke en tydelig vurdering 
af deres præstation
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”Hvad laver du så?”
Nogle mennesker kan med stor passion fortælle om 
deres arbejde. Hvordan netop deres rolle, direkte eller 
indirekte, er med til at skabe en bedre verden. Andre kan 
ikke ryste op med en tilsvarende positiv fortælling. 
Årets EEI-undersøgelse viser, at de medarbejdere, der har 
en klar forståelse for deres virksomheds formål, føler sig 
mere motiverede, end medarbejdere, der mangler en klar 
forståelse af virksomhedens formål. 
For virksomheden er der store gevinster ved, at medar-
bejderne kan se formålet med deres arbejde. Medarbej-
dere, som kan se et klart formål med det de laver, har en 
højere arbejdsglæde. Det er også konklusionen i ’Tag Pink 
med på arbejde’. Desuden udviser medarbejderne større 
begejstring for deres arbejdsopgaver og virksomhed, 
arbejder mere effektivt og finder mere kreative løsninger, 
end medarbejdere, der ikke kan se den større mening 

Alle ønsker at gøre 
en forskel

med deres indsats. Det fremgår af årets EEI resultater. 
Utallige undersøgelser har dokumenteret, at effekten af 
høj arbejdsglæde kan aflæses direkte på bundlinjen i form 
af lavere sygefravær, lavere medarbejderomsætning, hø-
jere produktivitet og højere kvalitet i opgaverne. Dermed 
kan effekten af meningsfuldt arbejde aflæses direkte på 
bundlinjen. 

Når arbejdet gør verden bedre
I nogle job er det nemmere at se det større formål. Det 
gælder f.eks. job som politibetjent, skolelærer og sygeple-
jerske. Politibetjenten skal sikre ro og orden i samfundet, 
skolelæreren skal uddanne Danmarks fremtid, og syge-
plejersken passe og helbrede de syge. Det meningsfulde 
job trives i størst omfang i den offentlige sektor, viser 
EEI-undersøgelsen. Her er især ansatte indenfor sundhed 
og omsorg i særlig grad drevet af et større formål. Man 

Når vi kan se et formål med vores indsats, yder vi vores bedste. Det lyder simpelt. 
Men især for private virksomheder ligger der en stor opgave i at forklare medarbej-
derne, hvordan de er med til at gøre en forskel.

Finansielle medarbejdere

Medarbejdere indenfor social og sundhed

Min virksomhed gør verden til 
et bedre sted at leve

Jeg brænder for min virksom-
heds mission/formål

60

70 69

77

I min virksomhed er værdierne 
en vigtig rettesnor for, hvordan 

vi udfører vores arbejde

74

79
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tjener en højere sags tjeneste ved at tage vare på de 
syge og svage. Undersøgelsen viser, at nærmeste leder 
har samme værdisæt som medarbejderne. Topledelsen 
repræsenterer typisk et andet fagligt udgangspunkt og 
har andre prioriteringer på agendaen. Der er derfor en 
risiko for, at konflikten mellem ideologi og drift i nogle 
offentlige organisationer kan skabe en distance mellem 
top og bund.
Også blandt private virksomheder er der eksempler på 
virksomheder, hvor meningen med arbejdet er tydelig for 
medarbejderne. F.eks. handler det for Grundfos ikke kun 
om at producere pumper, men også om at sikre rent drik-
kevand i Afrika og for The LEGO Group om at ’inspire and 
develop the builders of tomorrow’.

Topledelsen skal ud over rampen
Flere faktorer spiller ind på, hvor godt en virksomhed 
lykkes med at skabe mening med arbejdet, viser årets 
undersøgelse. Først og fremmest skal der være en tyde-
lig sammenhæng mellem virksomhedens overordnede 
formål og den måde, det kommer til udtryk på i arbejdet.
Oversættelsen af virksomhedens overordnede formål til 
en hverdag for medarbejderne, sker gennem et sæt af 
værdier. Værdierne udgør leveregler, der guider medarbej-
derne i deres adfærd.
De fleste virksomheder har formuleret et klart formål, 
men betydeligt færre virksomheder får formålet ud at 
leve i hverdagen. Når det lykkes, skyldes det, at topledel-
sen kommer ud over rampen og tager ejerskab for både 
formål og værdier. Den sætter handling bag ordene, og 
gentager budskabet om virksomhedens formål igen og 
igen. Ifølge EEI-undersøgelsen mener hver tredje danske 
medarbejder, at topledelsen fuldt ud lever op til virksom-
hedens værdier.

Lederne får værdierne til at leve
Foruden topledelsen spiller lederne også en vigtig rolle 
for, at virksomhedens formål og de afledte værdier lever i 
virksomheden. Ledernes rolle er at skabe sammenhæng. 
Mellem virksomhedens mål og afdelingens mål og mel-
lem jobbets indhold og medarbejdernes engagement. 
Desuden er lederens rolle at skabe et positivt arbejds-
miljø med plads til refleksion og nye ideer, hvor værdierne 
udleves mellem medarbejderne.
En yderligere forudsætning for at finde mening med 
arbejdet er, at virksomhedens formål og værdier er i over-
ensstemmelse med det, som medarbejderen selv tror 
på. I de virksomheder, hvor formålet med virksomhedens 
virke står helt klart, lykkes lederne med at skabe denne 
sammenhæng. 

Finanssektoren har fundet formen
Virksomheden behøver ikke være et idealistisk foreta-
gende for at være ægte værdibaseret og have et klart 
defineret formål med sit virke. Det er finanssektoren et 
eksempel på. Finanssektorens produkter gør måske ikke 
direkte verden til et bedre sted at leve, men for ansatte 
i banker og forsikringsselskaber er værdierne en vigtig 
rettesnor for, hvordan de udfører deres arbejde. Det sker 
gennem stærk ledelse med struktur og fokus i værdiar-
bejdet. På tværs af alle brancher scorer topledelserne i 
den finansielle sektor højest, når det kommer til at efter-
leve de værdier virksomheden har defineret. Finanssek-
toren formår, i modsætning til andre brancher, at binde 
værdierne til strategi og mål, og dermed gøre værdiernes 
indflydelse til en del af den daglige styring og ledelse.
Bygge og anlæg skiller sig sammen med transport ud 
som brancher, hvor værdier på både virksomheds- og 
medarbejderniveau spiller en meget begrænset rolle. 

Min nærmeste leder handler i 
overensstemmelse med min 

virksomheds værdier

76
74

Den overordnede ledelse taler ofte om 
virksomhedens mission/formål på en 

inspirerende og levende måde

72

62

Den overordnede ledelse lever 
op til virksomhedens værdier

68

75
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Ja

Driverliv eller fyret?

Er der plads til alle på det danske arbejdsmarked? Det korte svar er ja. For kun hver fjerde medarbejder på det danske arbejds-
marked forventer, at man bliver fyret, hvis man slet ikke lever op til jobbets krav. Hammeren falder hurtigere i det private end 
i det offentlige. 27 % af de ansatte i det private svarer nemlig ja til, at man bliver fyret, hvis man slet ikke lever op til jobbets 
krav, mens det kun gælder for 18 % i det offentlige. Resultaterne tyder på en større rummelighed i den offentlige sektor, 
mens private virksomheder prioriterer bundlinjen højere. Blandt håndværkere, salgsassistenter, ekspedienter og virksom-
hedsledere siger hver tredje, at de forventer at blive fyret, hvis de slet ikke lever op til jobbets krav. 

I min virksomhed bliver man 
afskediget, hvis man slet ikke 
lever op til jobbets krav. 

Er vi digitalt inkompetente?  

 
I fritiden bruger danskerne flittigt sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Anderledes 
ser det ud på arbejdet. Her benytter vi ikke de sociale medier i særlig høj grad som et arbejds-
redskab. Tre ud af fire medarbejdere svarer i årets EEI-undersøgelse, at de ikke bruger de sociale 
medier i forbindelse med arbejdet. Det på trods af, at flere og flere virksomheder udskifter eller 
udvider intranettet med sociale medier, for at skabe og vedligeholde interne sociale netværk og 
som kulturskaber og læringsværktøj.

Og Danmark er langt bagefter Sverige og Norge, hvor andelen der ikke anvender sociale medier i 
forbindelse med arbejdet ’kun’ er på henholdsvis 63 % og 62 %. Er danske ledere og medarbejdere 
digitalt-inkompetente? Nogle faggrupper er mere hyppige brugere end andre. Hver anden journalist 
og reklamemand logger ind på et socialt medie mindst én gang om ugen. Det samme gør næsten hver fjerde leder. 
Men skal vi følge med tiden og med vores nordiske naboer, så skal flere medarbejdere være sociale i cyberspace. 

Googles arbejdsmetoder 
 
I nogle virksomheder har medarbejderne mulighed for at bruge en del af deres arbejdstid på arbejdsopgaver, de 
selv vælger. Opgaver de brænder særligt for. Det er f.eks. tilfældet i 3M og Google, hvor medarbejderne i sådanne 
’arbejdsoaser’ har skabt succeser som Post-it, Gmail og Google Translate. 

I Danmark kan hver tredje medarbejder, 34 %, bruge tid på opgaver, de selv vælger. Det er tilsynela-
dende en god idé. Medarbejderne med selvvalgte opgaver har nemlig en markant højere motivation, 
viser årets EEI-undersøgelse. Og disse medarbejdere oplever deres virksomhed som mere succesfuld 
end andre virksomheder i sammen branche. 

De heldige medarbejdere finder du især blandt ledere, undervisere, pædagoger og teknikere. 

Vidste du at...
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European Employee Index (EEI) 2013

Bag om målingen

Ennova har siden 2000 årligt gennemført EEI-undersøgel-
sen, som er en repræsentativ måling af arbejdsglæde på 
det danske arbejdsmarked. Derfor har vi en enestående hi-
storik over arbejdsglæden og centrale faktorer, der påvir-
ker arbejdsglæde og loyalitet. Samtidig inddrager vi hvert 
år en række aktuelle temaer for at belyse det, der sker i 
virksomhederne og den aktuelle debat.

Dette års måling
Årets undersøgelse bygger på 31.000 svar i 28 lande ver-
den over. Landene er udvalgt efter deres betydning for 
globale virksomheder med domicil i Norden.
I Danmark har vi indsamlet 5.600 svar. Det gør os i stand til 
at bryde svarene ned på brancher, faggrupper, uddannel-
sesretninger og andre relevante grupper af medarbejdere.
 

Resultaterne fra European Employee Index offentliggøres 
hvert år på to konferencer arrangeret af DI. På konferen-
cerne præsenteres en lang række mere detaljerede resul-
tater end det er muligt at medtage i denne rapport.

DI er erhvervslivets organisation og har 11.000 medlems- 
virksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, branche- 
fællesskaber, regionalforeninger og udvalg.
 

DI tager initiativ til og deltager i debatten om fremtidens 
Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske be-
slutninger, der har indflydelse på virksomheders mulighe-
der for at skabe vækst og arbejdspladser.
For at skabe denne vækst arbejder DI målrettet for at 
skabe en effektiv sammenhæng mellem virksomhedernes 
produktivitet, ledelseskraft og medarbejdernes kompe-
tence og motivation.

Se mere på www.di.dk

Arbejdsglæde – hvordan måles det?
Ennovas model giver svarene på, hvad det vil sige at have 
høj arbejdsglæde og hvordan det påvirker vores adfærd. 
Medarbejderes arbejdsglæde, som Ennova definerer som 
summen af motivation og tilfredshed, er resultatet af en 
række faktorer, der er relateret til medarbejderens opfat-
telse af jobbet og arbejdspladsen. Disse faktorer er grup-
peret i syv fokusområder. Fokusområderne fungerer som 
de  ’håndtag’,  virksomheden  og  den  enkelte  leder  kan 
dreje på, for at forbedre arbejdsglæden i afdelingen og 
virksomheden.



VORES ERFARING - JERES LØSNING

Ennova er eksperter i at gennemføre medarbejder- og ledermålinger og med en lang række referencer 

betragtes vi som førende på det nordiske marked. Vi leverer viden, der forandrer. Vi rådgiver gennem hele 

processen, så ny viden bliver forankret i virksomheden – og fører til den ønskede forandring.

Et særkende for Ennova er vores stræben efter at tilbyde vores kunder de bedste løsninger baseret på 

den nyeste forskning. Men de rette metoder er ikke nok. Ennova har derfor i mange år udviklet processer, 

værktøjer og systemer, der gør samarbejdet med Ennova smidigt og effektivt - uanset opgavens størrelse.

NORDIC EXCELLENCE

Fra vores kontorer i København, Oslo, Stockholm og Aarhus beskæftiger Ennova flere end 80 konsulen-

ter og analytikere, som alle er eksperter inden for projektledelse, kommunikation, analyse og rådgivning. 

Evnen til at servicere Nordens største virksomheder og optræde hjemmevant på direktionsgangene skal 

desuden ses i sammenhæng med vores solide kerne af seniorkonsulenter, der typisk har 10-15 års rele-

vant erhvervserfaring.

HVOR ANDRE STOPPER VED Z - HJÆLPER VI JER FRA A-Å...

Under overskriften »fact-based advisory« har Ennova i de seneste år i stadig stigende grad fokuseret på 

at hjælpe vores kunder med at omsætte fakta fra medarbejder- og ledermålinger til handlinger gennem 

målrettet rådgivning på organisatorisk niveau og i forhold til den enkelte leder. 

…OG VI VIL BEDØMMES PÅ VORES KUNDERS RESULTATER

Ennova har markeret i sig i Danmark ved at nyde høj loyalitet blandt en række markante kunder i både den 

private og offentlige sektor. I den private sektor omfatter kunderne blandt andre Danfoss, Danske Bank, 

DONG Energy, FLSmidth, Grundfos, NCC, The LEGO Group, Velux A/S og Vestas. Og i det offentlige fra den 

mindre kommune i Nordjylland over Finansministeriet i København til udstationerede medarbejdere for 

Udenrigsministeriet verden over.

Herudover ligger der bag Ennovas pay off ’Nordic Excellence Worldwide” markante nordiske referencer 

som Nordea, Schibsted, SAS, Statkraft, Tryg, Nets, SVT og Lantmännen. Disse kunder betjenes fra vores 

kontorer i Norge og Sverige.

Ennova A/S

www.ennova.com

email@ennova.com

Aarhus

Daugbjergvej 26 

DK-8000 Århus C

Tel. +45 86 20 21 20

København

St. Kongensgade 81

DK-1264 København 

Tel. +45 86 20 21 20

Stockholm

Östermalmsgatan 87 b, 1 

SE-114 59 Stockholm

Tel. +46 (0) 854 56 70 80

Oslo

Kristian IV’s Gate 12, 3

NO-0164 Oslo

Tel. +47 958 37 845 


