
 

 

Undersøgelse af lederes skift mellem 

ledelseslag, oktober 2015 

 

Væksthus for Ledelse har oprettet et lederpanel, der består af chefer og ledere 

i kommuner og regioner. I perioden den 21. til den 29. september 2015 blev 

deltagerne i panelet stillet nedenstående spørgsmål. 541 har besvaret 

undersøgelsen.  

 

Såfremt I ønsker at benytte data fra undersøgelsen, beder vi om at henvise 

tydeligt til Væksthus for Ledelse.  

 

Her følger resultaterne. 

 

 

1 - Hvad er dit nuværende ledelsesniveau? 

 Respondenter Procent 

Leder (du er leder af medarbejdere) 351 64,9% 

Chef (du er leder af andre ledere) 137 25,3% 

Direktør (du er topchef og medlem af organisationens øverste ledelse) 14 2,6% 

Andet 39 7,2% 

I alt 541 100,0% 

 

 

 

  

 



2 - Sidst du skiftede mellem ledelsesniveauerne, skiftede du så op eller ned? 

 

 Respondenter Procent 

Op til et højere ledelsesniveau 430 88,1% 

Ned til et lavere ledelsesniveau 58 11,9% 

I alt 

 

 

488 100,0% 

3 - Er du glad for skiftet til dit nuværende ledelsesniveau, eller har du fortrudt 

skiftet? 

 Respondenter Procent 

Jeg er i høj grad glad 352 73,2% 

Jeg er i nogen grad glad 91 18,9% 

Hverken eller 20 4,2% 

Jeg har i nogen grad fortrudt 11 2,3% 

Jeg har i høj grad fortrudt 4 0,8% 

Ved ikke 3 0,6% 

I alt 481 100,0% 

 

 

4 - Hvor vil du gerne være om fem år? 

 Respondenter Procent 

Jeg vil gerne være på et højere ledelsesniveau 187 39,0% 

Jeg vil gerne være på det samme ledelsesniveau som nu 233 48,6% 

Jeg vil gerne være på et lavere ledelsesniveau 9 1,9% 

Jeg vil gerne være medarbejder 6 1,3% 

Andet (fx pension) 44 9,2% 

I alt 479 100,0% 



5 - I hvilken grad synes du, at du har fået støtte af din arbejdsplads til at 

håndtere dit skifte til dit nuværende ledelsesniveau? 

 

 Respondenter Procent 

I meget høj grad 87 18,4% 

I høj grad 148 31,3% 

I nogen grad 131 27,7% 

I mindre grad 68 14,4% 

Slet ikke 39 8,2% 

I alt 473 100,0% 

 

 

Kombinationer af svar 

2 og 3 - Er du glad for skiftet til dit nuværende ledelsesniveau, eller har du 
fortrudt skiftet? 

Krydset med 

Sidst du skiftede mellem ledelsesniveauerne, skiftede du så op eller ned? 
 

 

 

 Jeg er i høj 

grad glad 
Jeg er i 

nogen grad 

glad 

Hverken 

eller 
Jeg har i 

nogen grad 

fortrudt 

Jeg har i høj 

grad fortrudt 
Ved ikke I alt 

Op til et højere 

ledelsesniveau 
335 77 6 5 0 2 88,4% 

Ned til et lavere 

ledelsesniveau 
17 14 14 6 4 1 11,6% 

I alt 352 91 20 11 4 3 481 



3 og 5 - Er du glad for skiftet til dit nuværende ledelsesniveau, eller har du 

fortrudt skiftet? 

Krydset med 

I hvilken grad synes du, at du har fået støtte af din arbejdsplads til at håndtere 

dit skifte til dit nuværende ledelsesniveau? 
 

 

 

 

 Jeg er i høj 

grad glad 
Jeg er i 

nogen grad 

glad 

Hverken 

eller 
Jeg har i 

nogen grad 

fortrudt 

Jeg har i høj 

grad fortrudt 
Ved ikke I alt 

I meget høj grad 82 5 0 0 0 0 18,4% 

I høj grad 125 19 4 0 0 0 31,3% 

I nogen grad 86 33 6 4 1 1 27,7% 

I mindre grad 33 26 3 4 1 1 14,4% 

Slet ikke 19 7 7 3 2 1 8,2% 

I alt 345 90 20 11 4 3 473 

 


