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Dårlig ledelse hæmmer  
produktiviteten 
Godt halvdelen af de danske industrivirksomheder oplever ifølge Dansk 

Metals tillidsrepræsentanter ledelsesudfordringer. Problemerne er sti-

gende og kan ses på bundlinjen, hvor den dårlige ledelse hæmmer pro-

duktivitet, afsætning og jobskabelse.  

Som årsag til dårlig ledelse peges i stigende omfang på, at lederne påtager sig for mange opga-

ver. 

Hovedkonklusioner 

- Mere end halvdelen af Dansk Metals tillidsrepræsentanter på industrivirksomheder ople-

ver problemer med dårlig ledelse. Det er en markant stigning siden 2015. 

- Mere end seks ud af 10 tillidsrepræsentanter, der ikke oplever dårlig ledelse, arbejder på 

en virksomhed med stigende produktivitet. Det samme gør sig gældende for godt halv-

delen af de tillidsrepræsentanter, der føler sig udsat for dårlig ledelse. 

- Den oplevede dårlige ledelse giver mindre fokus på kompetenceudvikling, og gør det 

sværere for virksomheden at tiltrække kvalificerede medarbejdere. 

 

Problemer med dårlig ledelse er udbredt blandt de danske industrivirksomheder. I en rund-

spørge foretaget blandt Dansk Metals industriansatte tillidsrepræsentanter angiver mere end 

halvdelen, at deres virksomhed er udfordret af dårlig ledelse, jf. tabel 1. Det er bekymrende, ikke 

mindst fordi det bekræfter, hvad Dansk Metals lignende undersøgelser fra tidligere år også har 

påvist. Ovenikøbet er der meget der tyder på, at problemet et voksende. 
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Tabel 1. Er din virksomhed udfordret af dårlig ledelse? Pct. 

 2014 2015 2018 
Ja 43,6 43,6 50,6 
Nej 40,6 40,7 36,4 
Ved ikke 15,8 15,7 13,1 
I alt 100 100 100 

Anm: Tillidsrepræsentanterne er i år 2016 og 2017 ikke blevet spurgt til ledelse, hvilket gør at der sam-
menlignes med resultaterne fra undersøgelsen i 2015. 
Kilde: Dansk Metals tillidsrepræsentantundersøgelse, juni 2014, april 2015 og april 2018. 
 

Dårlig ledelse er selvsagt et problem for de ansatte, men det koster også for virksomheden selv. 

Ledelsesproblemer slår nemlig også ud på bundlinjen. Hvis man ser nærmere på, hvordan de 

forskellige virksomheder har klaret sig i det forgange år, er der tydelige forskelle. Virksomheder 

med dårlig ledelse klarede sig markant dårligere end virksomheder med god ledelse, og har i 

højere grad oplevet fald i ordrer, produktivitet og ansatte, jf. tabel 2. Omvendt har virksomheder, 

der ikke er udfordret af dårlig ledelse, i højere grad oplevet stigninger på disse parametre og 

dermed klaret sig godt. 

 

Især når det gælder produktiviteten, er der forskel på de to grupper. Mens 52 pct. af virksomhe-

derne med ledelsesproblemer har oplevet en stigning i produktiviteten, gør det sig gældende for 

61 pct. af virksomhederne uden ledelsesproblemer.  

 

Samtidig oplevede 16 pct. af virksomhederne med ledelsesproblemer i løbet af det seneste år et 

fald i antal ordrer mod 10 pct. af de virksomheder, hvor tillidsrepræsentanterne ikke mener, at 

virksomheden er udfordret af dårlig ledelse. 
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Tabel 2. Har din virksomhed oplevet stigning eller fald af følgende? Pct. 

  Dårlig ledelse Ikke dårlig le-
delse 

Ved ikke I alt 

Ordrer Stigning 58 62 55 59 
 Uændret 25 28 25 26 
 Fald 16 10 16 14 
 Ved ikke 1 1 4 1 
Produktivitet Stigning 52 61 51 55 
 Uændret 39 33 33 36 
 Fald 9 4 14 8 
 Ved ikke 0 2 1 1 
Ansatte Stigning 41 45 32 41 
 Uændret 40 38 39 39 
 Fald 19 17 28 19 
 Ved ikke 0 0 1 0 
Antal svar  267 192 69 528 

Kilde: Dansk Metals tillidsrepræsentantundersøgelse. April 2018. 

 

Resultaterne stemmer overens med international forskning, der har påvist en direkte sammen-

hæng mellem kvaliteten af ledelsen og virksomhedens produktivitet, vækst og markedsværdi1. 

Nyere forskning peger endvidere på, at en kompetent ledelse medfører stigende produktivitet2. 

Tidligere har forskningsprojektet ”Made in Denmark anno 2050” dokumenteret, at ledere har af-

gørende betydning for, om virksomheden har succes med eksport.  

Dårlig ledelse udgør dermed et potentielt alvorligt problem for en del danske industrivirksomhe-

der. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan problemet kan kommes til livs. Når man spørger 

Dansk Metals industriansatte tillidsrepræsentanter, peger de på nogle centrale årsager til, at den 

nuværende ledelse kunne blive bedre. 

 

Næsten halvdelen af tillidsrepræsentanterne peger på, at ledelsen ikke er uddannet indenfor le-

delse. Da Dansk Metal gennemførte undersøgelsen i 2015 var det tilsvarende tal 33 pct. jf. figur 

1. Der er også sket en markant stigning i den andel af tillidsrepræsentanter, der peger på, at le-

delsen påtager sig for mange opgaver. Det er i den seneste undersøgelse 44 pct. der peger på 

det som en væsentlig faktor for at ledelsen vurderes til at være dårlig. I 2015 var det 33 pct. Til 

gengæld er der sket et mindre fald i den andel, der peger på, at ledelsen består af ejerens egen 

                                                   
1 ”Does Management Really Work?” af Bloom, Sadun og Van Reenen, november 2012 og ”Produktivitet 
kræver lederskab”, Børsen juni 2013. 
2”The New Empirical Economics of Management” af Bloom, Lemos, Sadun, Scur og Van Reenen, april 
2014. 
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familie. Men det er fortsat en femtedel, der fremhæver dette faktum som væsentligt ift. at vur-

dere ledelsen som dårlig. 

 
Figur 1. Hvorfor er ledelsen dårlig? Pct. 

 
Kilde: Dansk Metals tillidsrepræsentantundersøgelse, april 2015 og 2018. 

 

I tabel 3 er der set nærmere på nogle af konsekvenserne af den oplevede dårlige ledelse. 

 

Tabel 3. Konsekvenser af dårlig ledelse, Pct. 

 Dårlig ledelse Ej dårlig ledelse 

Ja, lønstigninger på virksomheden det seneste år 83 90 

Der forventes lønstigninger det kommende år 80 89 

Ja, målrettet kompetenceudvikling på virk. 27 56 

Ja, problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft 64 51 

Kilde: Dansk Metals tillidsrepræsentantundersøgelse. April 2018. 

 

Det der springer mest i øjnene er den markante forskel i målrettet kompetenceudvikling mellem 

virksomheder, hvor ledelsen opleves som dårlig, og virksomheder hvor den ikke opleves som 

dårlig. 56 pct. af tillidsrepræsentanterne på virksomheder, der ikke er ramt af dårlig ledelse, op-

lever, at der målrettet arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejderne. Det samme gør sig 
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gældende for 27 pct. af de virksomheder, der vurderes at have dårlig ledelse. For de virksomhe-

der gælder samtidig at næsten 2/3 har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er 

markant mere end på virksomheder, hvor ledelsen ikke vurderes at være dårlig. Så også på om-

råder som kompetenceudvikling og tiltrækning af arbejdskraft spiller ledelse en stor betydning. 

Som et kuriosum kan nævnes, at virksomheder med god ledelse har haft lønstigninger i 90 pct. 

af tilfældene. Det samme gør sig gældende for 83 pct. af de virksomheder, der vurderes at have 

dårlig ledelse. Der er også en signifikant større andel af tillidsrepræsentanter på virksomheder 

uden dårlig ledelse, der forventer lønstigninger i det kommende år. På de to sidste spørgsmål 

kan man nok stille sig det spørgsmål, om vurderingen af ledelsen påvirker lønnen, eller om det 

er omvendt. Men sammenholdt med vurderingerne vedrørende udviklingen i ordrer og produk-

tivitet kunne noget tyde på, at dårlig ledelse også sætter sig i lønnen. 

Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 9. april – 23. april 2018 gennemført en elektronisk rundspørge 

blandt 972 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 528 deltaget i hele 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 54 pct. 
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